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RESUMO 
 

Este trabalho discute aspectos relacionados à linguagem matemática e à sua compreensão, em 

especial, por estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, objetivamos 

elaborar uma proposta de ensino consubstanciada por atividades de modelagem matemática e 

de leitura, que oportunize ao aluno do Ensino Fundamental uma melhor compreensão da 

linguagem matemática inerente ao conteúdo de proporção. Visamos também construir/propor 

parâmetros para a avaliação da proficiência leitora desta linguagem por parte do estudante e 

analisar no processo de modelagem, a sua capacidade de desenvolver/aprimorar/potencializar 

esta proficiência. Para isso, desenvolvemos uma pesquisa de cunho qualitativo, com 

procedimentos de uma pesquisa-ação, cuja análise dos dados se configura como Análise de 

Conteúdo. Referenciamo-nos epistemologicamente e didaticamente, nos estudos de: Piaget 

(1975, 1990), Vygotsky (1991, 2001), Bakhtin (2006), Freire (1974, 1994), Bicudo e Garnica 

(2006), Smole e Diniz (2001), Barbosa (2001), Burak (1992), Biembengut (2004), Bassanezi 

(2002), Carrasco (2006), Becker (2010), Zuin e Reyes (2010), dentre outros. Entendemos que 

para adquirir um novo conhecimento é preciso aprender a lê-lo e ler para aprendê-lo, este 

processo é indispensável para o desenvolvimento da proficiência leitora de um sujeito. A 

modelagem, por sua vez, é um processo que possibilita o contato com distintas formas de 

leitura, oferecendo elementos favoráveis ao desenvolvimento ora mencionado. Os parâmetros 

avaliativos que utilizamos para analisar o nível de proficiência leitora da linguagem 

matemática mostrou-se eficaz e, portanto, um valioso instrumento que permite ao professor 

uma avaliação eficiente e cujos resultados podem orientá-lo melhor no planejamento e 

execução de sua prática.  

 

Palavras-Chave: Linguagem. Modelagem. Matemática. Leitura. Proficiência leitora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This paper discusses aspects related to the mathematical language and its understanding, in 

particular, by students of final years of elementary school. Accordingly, we aimed to develop 

a proposal for teaching, substantiated by mathematical modeling activities and reading, which 

takes advantage of the student of elementary school a better understanding of mathematical 

language for the content of proportion. We also aim to build / propose parameters for the 

assessment of reading proficiency of the language of the student in analyzing and modeling 

process, its ability to develop/improve/enhance this proficiency. For this purpose, we develop 

a qualitative research, with procedures for an action research whose analysis of the data is 

configured as Content Analysis. We refer to epistemological and didactic, in the studies: 

Piaget (1975, 1990), Vygotsky (1991, 2001), Bakhtin (2006), Freire (1974, 1994), Bicudo and 

Garnica (2006), Smole and Diniz (2001), Barbosa (2001), Burak (1992), Biembengut (2004), 

Bassanezi (2002), Carrasco (2006), Becker (2010), Zuin and Reyes (2010), among others. We 

understand that to acquire new knowledge one must learn to read and reading to learn it, this 

process is essential for the development of reading proficiency of a person. Modeling, in turn, 

is a process which enables contact with different forms of reading providing elements 

favorable to the development here mentioned. The evaluation parameters we use to analyze 

the level of reading proficiency of mathematical language proved to be effective and therefore 

a valuable tool that allows the teacher an efficient evaluation and whose results can guide you 

better in the planning and execution of their practice. 
 
Keywords: Language. Modeling. Mathematics. Reading. Reading proficiency. 
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  1 INTRODUÇÃO  

 

Inicialmente é preciso dizer que minha caminhada para a idealização e construção 

deste trabalho começou quando entrei pela primeira vez em uma sala de aula. Iniciei o 

trabalho como professor na rede privada, ainda quando estava fazendo o curso de graduação, 

e foi no ensinar que percebi o quão sério e compromissado deve ser esse trabalho.  

Sempre fui reflexivo quanto às minhas atitudes em sala de aula. Continuamente, 

algumas questões me inquietavam, tais como: será que os alunos estão entendendo o que 

estou explicando? Como posso fazer para que compreendam esse conteúdo? Tais inquietações 

ficaram ainda mais latentes quando passei a ensinar em escolas públicas, onde as 

comunidades eram formadas por pessoas de baixa renda e um número relevante de alunos 

apresentava dificuldades para ler, escrever e contar, além de não exporem de um 

acompanhamento familiar que pudesse auxiliar na sua formação.  

Nesta realidade, a aprendizagem de operações matemáticas básicas, como adição e 

subtração, representava um grande obstáculo para os estudantes. A resolução de simples 

problemas
1
, para os quais era necessária alguma leitura, consistia em uma dificuldade ainda 

maior, devido à falha na interpretação textual.  

Diante de tal contexto, procurei, por diversas vezes na literatura, soluções viáveis que 

pudessem me dar alguma “luz” no que se refere ao ensino de determinado conteúdo,  

metodologias que de alguma maneira facilitassem o processo interpretativo por parte dos 

alunos, ajudando-os a torná-los bons resolvedores de problemas. 

Observei que estas dificuldades estavam bastante ligadas a não compreensão da 

própria linguagem matemática, dos símbolos matemáticos, que se apresentavam, para muitos 

deles, de forma sem sentido e significado
2
, dificultando ainda mais a compreensão dos 

conceitos referentes aos objetos desta disciplina.  

Deparei-me com algumas situações em sala de aula
3
, que confirmavam ainda mais 

minhas impressões. Quando, por exemplo, comecei a ensiná-los as operações com os números 

inteiros, verifiquei que sérias confusões de sinais ocorriam com alguns deles. Expressões do 

                                                 
1
 Problema no sentido limitado do mesmo, tido como convencional. Este é apresentado por frases, diagramas ou 

parágrafos curtos e todos os dados de que o resolvedor precisa aparecem explicitamente no texto, comumente 

pode ser resolvido utilizando um ou dois algoritmos e geralmente apresenta apenas uma solução. São casos que 

se diferenciam das situações-problema, que em momento oportuno as comentaremos.  
2
 Em vários momentos desta dissertação estaremos utilizando a palavra “significado”, assim como suas 

derivações, em distintos contextos. Para nós, significado diz do conceito e/ou representação das coisas, 

aquilo que estas querem dizer ou dizem de si mesmas, segundo nossas crenças. É o sentido das palavras. 

Significar é querer dizer dando sentido a algo. Significativo é o que significa, é aquilo expresso com clareza, que 

contém revelações interessantes. Para tanto baseamo-nos em Zuin e Reyes (2010) e Becker (2010). 
3
 Saliento que nesta época ensinava o nível fundamental II, precisamente aos sextos e sétimos anos. 
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tipo - 1 + (- 2 ) eram grandes obstáculos, pois havia dúvidas sobre o sinal do número 2 ser 

positivo ou ser negativo. Em alguns casos, chegavam a me dizer que o sinal do número 1 era 

o positivo, ou seja, de alguma forma o aluno observava a expressão iniciando da direita para a 

esquerda. 

Outros casos mais simples também aconteciam. Se eu colocasse no quadro a conta 

2103 para ser resolvida pelos alunos, muitas dificuldades eram percebidas. Entretanto, se 

contextualizasse, utilizando-me da língua materna, dizendo, por exemplo: “Tenho 21 laranjas 

e quero dividir esta quantidade para três pessoas, quanto darei para cada uma?” de imediato os 

alunos começavam a fazer rabiscos, desenhos e diziam a resposta correta. Posso dizer 

também, que algumas vezes me deparei com alunos me perguntando o significado das 

palavras subtração, adição e multiplicação e quando lhes dizia que se tratavam das contas de 

“menos”, “mais” e “vezes”, respectivamente, tudo fazia mais sentido para eles. 

Vários outros exemplos poderiam ser citados aqui, entretanto, foi no acúmulo de 

situações como estas que decidi continuar minha formação profissional. Assim, busquei 

ingressar no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por tratar de um 

programa que tem como objetivo contribuir com a formação de professores em exercício que 

atuam com o ensino na área das Ciências da Natureza e Matemática ou em áreas afins.  

Meu propósito, com essa formação, sempre foi o de elaborar estratégias que 

auxiliassem no processo de ensino e aprendizagem sem, no entanto, ter definido um conteúdo 

a ser explorado. Contudo, diante do exposto, não perdi o foco de buscar algo que 

possibilitasse aos meus alunos uma melhor compreensão da linguagem matemática.  

Meu ingresso no curso de mestrado do PPGECNM ocorreu no segundo semestre de 

2009, onde fui bolsista do projeto intitulado Pesquisa e Formação em Ensino de Ciências e 

Matemática: um recorte da produção acadêmica no Nordeste e panorama de ação formativa 

na educação básica, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), por meio do programa Observatório da Educação.  

Este projeto, cuja finalidade é realizar estudos de descrição, análise e avaliação da 

produção acadêmica daquele programa, assim como os dos Programas de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências (PPGEC) da Universidade Federal Rural e Pernambuco (UFRPE) e do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (PPGCM) da Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB) – universidades parceiras no desenvolvimento deste projeto –, bem como 

investigar as contribuições da formação continuada, a nível stricto sensu, de professores 



16 

 

egressos para a melhoria da qualidade da educação básica, ajudou-me a estruturar e organizar 

a construção do texto dissertativo e a proposta de ensino contemplada no mesmo, dando-me 

ideias sobre a organização das atividades, possibilidades de explorações das mesmas, 

instrumentos a serem utilizados na pesquisa e esclarecimentos sobre como abordar o assunto 

matemático a ser tratado em tais atividades.  

O objeto deste estudo se alicerçou ainda mais quando passei a participar como 

colaborador do desenvolvimento de outro projeto, mais direcionado para o que pretendia, 

intitulado Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de matemática e 

português, coordenado pelas professoras: Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny 

Amorim Noronha, ambas professoras do Departamento de Práticas Educativas e Currículo 

(DPEC), do Centro de Educação (CE), da UFRN. Este, também financiado pelos 

CAPES/INEP/Observatório da Educação, tem entre seus principais objetivos 

investigar/visualizar como a leitura e a escrita são orientadas nos livros didáticos de língua 

portuguesa e de matemática destinados aos 4
o
 e 5

o
 anos do Ensino Fundamental; e elaborar 

um quadro de referência para o tratamento da leitura sob uma perspectiva inter e 

multidisciplinar envolvendo as áreas de português e matemática. 

Esse projeto, que conta com a colaboração de docentes e discentes de várias áreas do 

conhecimento como: pedagogia, matemática e letras, possibilitou-me debruçar em leituras 

concernentes à linguagem e estendê-las ao âmbito da matemática, ampliando assim o meu 

referencial teórico. Sendo assim, pude perceber que poderia utilizar de maneira mais 

adequada a leitura e a escrita nas aulas de matemática com o intuito de possibilitar aos alunos 

melhores compreensões para esta disciplina.  

Como, então, eu poderia utilizar a leitura e a escrita para a elaboração de uma proposta 

de ensino que subsidie os alunos na compreensão da linguagem matemática? Optamos
4
 por 

escolher um meio investigativo que possibilitasse utilizar esses dois elementos
5
 da linguagem. 

Dessa forma, por ter maior proximidade com a modelagem matemática, devido já tê-la 

utilizado para o ensino e saber que ela permite essa utilização em seu processo, decidimos 

optar pela mesma. 

Entretanto, para a elaboração desta proposta, preferimos focalizar um pouco mais na 

leitura, tanto na sua utilização quanto em sua análise como componente propiciador para a 

                                                 
4
 Em alguns momentos me refiro a terceira pessoa do plural, pois estes momentos foram pensados e repensados 

não só por mim, mas em conjunto com minha orientadora. 
5
 A leitura e a escrita foram percebidas, por nós, como manifestações da própria linguagem, que permite a 

comunicação entre os indivíduos. Por isso, trataremos estes como elementos da linguagem. Ver mais no próximo 

capítulo. 
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compreensão dos objetos da matemática. Para esta decisão, consideramos o tempo 

disponibilizado para a conclusão do curso que, por sua vez, não nos permitia realizar uma 

análise eficaz da contribuição da leitura e escrita para a aprendizagem, quando aliadas à 

modelagem matemática. Além disso, a leitura equivocada dos objetos matemáticos, que 

observei em meus alunos no decorrer da minha prática de ensino, fez-me decidir por sua 

escolha. Nesse caso, a escrita passaria a ser um elemento auxiliar neste processo, tanto para os 

alunos, no que se refere a sua aprendizagem, quanto para nós pesquisadores no momento de 

coletar dados para as nossas análises.  

Uma nova implicação então surgiu: terá a modelagem matemática a capacidade de 

desenvolver (no sentido de potencializar as habilidades que este sujeito já possua e que são 

indispensáveis para a realização de leituras significativas dos objetos matemáticos) e/ou 

ampliar (no sentido de conquistar habilidades indispensáveis para a realização de tais 

leituras) a proficiência leitora do sujeito para a matemática?  

Com a introdução da modelagem matemática nesta dissertação tivemos outros olhares, 

entretanto, sem fugir da ideia inicial. Por um lado, estaríamos sugerindo atividades que 

possibilitassem aos alunos melhores compreensões conceituais e linguísticas para essa área do 

conhecimento, utilizando da leitura e da modelagem
6
, por outro, verificaríamos como a 

modelagem favorece e possibilita o desenvolvimento e/ou ampliação da proficiência  leitora 

referente à matemática, visto que, de acordo com Machado Júnior (2005), a modelagem, de 

fato, contribui para que os sujeitos adquiram compreensões com mais sentido e significado 

sobre os objetos da matemática. Esta discussão será um pouco mais aprofundada nos 

próximos capítulos. 

Para a elaboração de nossa proposta de ensino foi importante focar em um dado 

conteúdo matemático. Optamos pela Proporcionalidade
7
 devido, dentre outros fatores, à 

constatação, vivenciada em minhas aulas, da dificuldade dos alunos em compreender este 

assunto, desde a operacionalização até a sua aplicabilidade. 

As várias discussões durante o desenvolvimento inicial deste trabalho nos levaram a 

perceber que necessitaríamos de parâmetros avaliativos, que nos permitissem avaliar o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes participantes da pesquisa, em especial, no 

que refere ao entendimento da linguagem matemática. Percebemos que a elaboração destes 

                                                 
6
 Entendemos que a modelagem é um processo no qual a leitura está intrinsecamente ligada e que, quando 

atrelado à matemática, constitui em uma série de etapas capazes de conduzir os educandos à leitura 

descritiva/explicativa dos objetos desta área, de maneira bastante natural e contextualizada. Mesmo tendo esta 

ideia em mente, iremos enfatizar em nossos objetivos, não só a modelagem matemática, mas também a leitura, 

visto que esta se constitui base auxiliar para a construção da proposta apresentada neste estudo.     
7
 Outros esclarecimentos sobre a escolha deste assunto, ver capítulo 03, seção 3.3. 
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parâmetros
8
 poderia contribuir para o ensino da matemática, de modo a permitir aos 

professores uma percepção melhor do nível de aprendizagem de seus alunos e, assim, elaborar 

melhores estratégias de ensino. 

Neste caso, deixamos como contribuição desse estudo dois produtos
9
: os parâmetros 

para a avaliação da proficiência leitora relacionada à matemática e uma proposta de ensino 

que utilize a modelagem matemática e a leitura para a aprendizagem da proporcionalidade. 

Enfim, com base nas leituras realizadas ao longo dos projetos, duas questões foram 

estruturadas para nortear a construção deste trabalho, sendo a primeira: “Como a leitura e a 

modelagem podem contribuir para a compreensão da linguagem matemática?” e a segunda: 

“Quais parâmetros avaliativos podem ser utilizados para a avaliação da proficiência leitora em 

matemática?”. 

Visando atender a tais questionamentos, delineamos como objetivo principal deste 

trabalho: investigar o processo de compreensão leitora dos objetos matemáticos 

vinculados ao conteúdo de Proporção. Para isso, faz-se necessário alcançar outras metas 

que apresentamos como objetivos específicos, os quais temos: 

 

1. Elaborar uma proposta de ensino do conteúdo de proporcionalidade, que se utilize da 

modelagem matemática e da leitura, que vise oportunizar melhor compreensão para a 

linguagem matemática inerente ao conteúdo tratado. 

2. Analisar no processo de modelagem, a sua capacidade de 

desenvolver/aprimorar/potencializar a proficiência leitora do aluno para a compreensão da 

linguagem matemática. 

3. Propor parâmetros para a avaliação leitora no âmbito da matemática. 

 

 Sendo a pesquisa do tipo qualitativa, utilizamos como caminho metodológico para 

alcançarmos tais objetivos à pesquisa-ação (FIORENTINI, 2006), visto que algumas 

intervenções e readaptações da proposta de ensino se fizeram necessárias durante as 

                                                 
8
 Fazendo uma busca minuciosa na literatura, encontramos poucas referências que indicassem níveis de 

desenvolvimento de proficiência leitora para o âmbito da matemática. Salientamos ainda que os parâmetros 

elaborados por nós, necessariamente, não tem como objetivo avaliar apenas a compreensão leitora dos objetos 

matemáticos relacionados à proporção matemática, mas também a compreensão dos vários outros objetos 

inerentes a esta área. Detalhes sobre sua construção, ver capítulo 03. 
9
 Compreendemos produto educacional como uma das atribuições a serem desenvolvidas dentro de um mestrado 

profissionalizante, sendo, portanto, um instrumento didático que contemple características operacionais que o 

possibilitem ser aplicado em ambientes escolares formais e não-formais, fazendo-se necessário readaptações, se 

assim for preciso, pelos profissionais da área da educação. 
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aplicações da mesma em sala de aula. Nos utilizamos também da análise de conteúdo, 

seguindo a concepção de Franco (2003) sobre os dados coletados em nossas investigações.  

Salientamos que, além destes dados, tivemos como suporte para a construção dos 

referidos parâmetros, o Referencial de expectativas para o desenvolvimento da 

competência leitora e escritora no ciclo II: Caderno de Orientação Didática de 

Matemática (2006), o Currículo Nacional do Ensino Básico – competências essenciais 

(2001) e as escalas avaliativas produzidas pelo INEP para a língua portuguesa e a 

matemática. Alguns estudiosos como: Smole e Diniz (2001), Picarelli (2008) e Santos (2009) 

também nos auxiliaram. Indicamos ainda que outros trabalhos foram desenvolvidos por nós 

em sala de aula e que também serviram como base construtiva para tais parâmetros (maiores 

detalhes, ver capítulo 03). 

De modo geral, para este trabalho, referenciamo-nos epistemologicamente e 

didaticamente em: Piaget (1975, 1990, 1999), Vygotsky (1991, 2001), Bakhtin (2003, 2006), 

Bicudo e Garnica (2006), Bicudo (1993), Santos (2009), Barbosa (2001a, 2001b, 2004, 2007), 

Burak (1992, 1994, 2004), Biembengut (2000, 2004), Bassanezi (2002), Carrasco (2006), 

Klusener (2006), Becker (2010), Zuin e Reyes (2010), Machiavelo (2010), Meneghetti 

(2003), Maturana (1998), Menezes (1995, 1999), Freire (1974, 1994), Smole e Diniz (2001), 

Picarelli (2008), Machado Júnior (2005), Zuchi (2004), Carrasco (2006), Corrêa (2009), 

Fonseca e Cardoso (2009), Solé (1998), Cândido (2001), dentre outros. Entre os capítulos 

especificaremos um pouco mais estes referenciais, detalhando-os e indicando outros que 

consultamos na literatura. 

O estudo que desenvolvemos é aqui apresentado em 05 capítulos. 

O primeiro, que consiste nesta introdução, abordou o nosso caminhar para a idealização e 

construção deste trabalho, delimitando os objetivos e as perguntas norteadoras. Além disso, 

traçou um panorama sobre a metodologia adotada e, de modo geral, indicou os referenciais 

teóricos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa.  

 O segundo capítulo trata basicamente do aporte teórico em que alicerçamos nossa 

proposta de estratégia de ensino. Comentamos, primeiramente, sobre linguagem em seus 

vários aspectos, posteriormente, ligamos a mesma ao âmbito da matemática, passando pela 

natureza dos seus objetos e, a partir daí, de forma breve, posicionamos o nosso entendimento 

sobre modelagem matemática e como a mesma pode relacionar-se e/ou articular-se com a 

linguagem desta área. 

 No terceiro capítulo, descrevemos o processo metodológico utilizado por nós. 

Explanamos sobre o tipo de pesquisa e os instrumentos utilizados neste trabalho e 
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caracterizamos os sujeitos e as escolas envolvidas nesta pesquisa, justificando suas escolhas. 

Além disso, apresentamos a referida proposta e os parâmetros avaliativos anteriormente 

mencionados detalhando sua estrutura, sua organização, seus objetivos, suas intenções e as 

circunstâncias que os envolve.  

 No quarto capítulo, apresentamos as análises dos dados obtidos decorrentes da 

aplicação final do nosso produto educacional. Nossos posicionamentos e reflexões a respeito 

dos resultados dos estudos e das investigações que foram realizadas estão presentes no último 

capítulo. 
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2 LINGUAGEM, MODELAGEM E A MATEMÁTICA 

 

 Neste Capítulo, apresentamos o referencial teórico utilizado para alicerçar o 

desenvolvimento desse estudo e elaboração dos produtos aqui propostos. Trata-se de um 

estudo bibliográfico sobre linguagem, linguagem matemática, leitura, proficiência leitora e 

modelagem matemática. Nosso intuito é refletir acerca destes assuntos, indicando as 

compreensões e definições encontradas na literatura e o nosso entendimento sobre os mesmos.  

 O quadro a seguir mostra os principais autores em que nos baseamos para descrever 

epistemologicamente e didaticamente os assuntos mencionados anteriormente
10

: 

 
Quadro 1 – Principais referências utilizadas no estudo bibliográfico 

Linguagem Jean Piaget (1975, 1990, 1999); Zuin e Reyes (2010); 

Maturana (1998); Becker (2010); Menezes (1995, 1999); 

Paulo Freire (1974, 1994); Bakhtin (2006); Vygotsky (1991, 

2001). 

Linguagem Matemática Smole e Diniz (2001); Carrasco (2006); Klusener (2006); 

Santos (2009); Zuchi (2004); Bicudo e Garnica (2006); 

Cavalcanti (2001); Cândido (2001). 

Leitura Fonseca e Cardoso (2009); Brasil (2006); Kleiman e Morais 

(1999); Solé (1998); Cardoso (2009); Corrêa (2009); Smole e 

Diniz (2001). 

Proficiência Leitora Martins (2007); Oliveira e Pires (2007); Picarelli (2008); 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais (2001); Brasil (2001); Referencial de expectativas 

para o desenvolvimento da competência leitora e escritora no 

ciclo II: caderno de orientação didática de Matemática (2006). 

Modelagem Matemática Bassanezi (2002); Burak (1992, 1994, 2004); Barbosa (2001a, 

2004, 2007); Biembengut e Hein (2000); Biembengut (2004); 

Barbosa e Santos (2007). 

 

 Começaremos nossa discussão no âmbito da linguagem. A priori, podemos dizer que 

um ponto que muito vem sendo investigado e discutido por vários pesquisadores no contexto 

da educação matemática é a linguagem matemática comunicada em sala de aula. A oralidade, 

a leitura e a escrita são os fatores que mais são abordados por estes estudiosos por serem 

elementos essenciais para o tratamento dessa disciplina ou de qualquer outra.  

Com o intuito de elaborar uma proposta de ensino que possibilite um melhor 

entendimento, por parte do aluno, para a linguagem matemática, que por sua vez é tão 

específica, percebemos a importância de tratá-la neste trabalho indicando a nossa 

compreensão sobre a mesma. Para isso, apresentaremos primeiramente um pequeno esboço 

                                                 
10

 Salientamos que, além destes, outros autores serão citados nesta dissertação devido à importância que também 

tiveram na idealização e construção da mesma.   
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sobre como concebemos a linguagem, em seguida, indicaremos nossa concepção sobre a 

matemática e os seus objetos, para posteriormente visualizarmos como a linguagem se faz 

presente na matemática
11

.  

 Para organizarmos estas ideias, achamos mais adequado separar em quatro momentos 

os comentários que iremos tecer, inicialmente, sobre a linguagem. O primeiro compreende sua 

origem, ou seja, como esta surge e é adquirida pelo sujeito; o segundo, pauta-se sobre 

algumas de suas definições, em consequência destas, notaremos como a linguagem atua 

externamente ao sujeito; o terceiro sobre as suas funções internas, e o quarto momento, o de 

tratar da relação desta com o conhecimento matemático – a linguagem matemática – e suas 

perspectivas em sala de aula. 

 

2.1 Linguagem: surgimento/aquisição 

 

Neste capítulo, veremos que a linguagem possui várias definições atribuídas por 

diferentes autores e seus usos também sofrem algumas mudanças de autor para autor, mas 

existem opiniões comuns que traçam razoavelmente um caminho para que possamos 

percorrer. Porém, antes disso, apresentaremos um resumo histórico, destacando alguns 

fragmentos, com o objetivo de indicar certos interesses que impulsionaram os estudos sobre 

linguagem para delinearmos melhor o caminho mencionado anteriormente.  

Comenta-se, na literatura, que os estudos da linguagem iniciaram-se na Grécia antiga 

por volta dos séculos IV e V antes de Cristo. Platão e Aristóteles, por exemplo, interessavam-

se sobre a relação existente entre as palavras e seus significados. A linguagem, em outros 

períodos, foi vista, pelos alexandrinos, como parte dos seus estudos literários. Com os 

estoicos, tivemos o avanço em sua sistematização, onde se desenvolveu estudos fonéticos, 

fonológicos e semânticos. 

A Idade Média foi compreendida como um período histórico marcante para os estudos 

sobre o funcionamento da linguagem humana, para melhor compreender estes estudos, 

tomemos como exemplo a língua
12

. É neste período que os órgãos da fala e dos mecanismos 

destas passam a ser descritos. Porém, salientamos que os estudos sobre a evolução da língua, 

e não apenas o seu funcionamento, evidenciaram-se e aprofundaram-se um pouco mais, 

somente em torno do final do século XVI e início do século XVII.  

                                                 
11

 A modelagem matemática será tratada no final deste capítulo, momento em que relacionaremos linguagem, 

modelagem e matemática. 
12

 Em nossos estudos percebemos que a língua é um sistema de códigos que fora criado para servir a 

comunicação. Trata-se, portanto, de uma manifestação comunicativa da própria linguagem.  
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É importante ainda destacar que os estudos referentes à língua e à linguagem, 

realizados tanto no Brasil quanto no exterior, em meados de 1970, foram, de certa forma, 

estimulados não só pelas práticas de ensino e de aprendizagem nas escolas como também 

pelos conteúdos de ensino
13

, além daqueles tradicionalmente priorizados em sala de aula. 

Vários debates e reflexões preconizavam a importância de compreender as 

dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de aprendizagem decorrente de fatores 

envolvidos na variação linguística. Defendia-se, portanto:  

 

[...] que o planejamento, a execução e a avaliação dos resultados das práticas 

de ensino e de aprendizagem levassem em conta fatores como classe social, 

espaço regional, faixa etária, gênero sexual. Tais fatores, dizia-se, deveriam, 

ainda, ser considerados em relação às situações de uso da língua que 

determinam tanto o grau de formalidade e o registro utilizado quanto a 

modalidade de uso, se falada ou escrita. (BRASIL, 2006, p.19-20). 
  

O que crescia era a ideia de que os processos sociais de uso da língua ocasionavam 

variações e mudanças linguísticas, que de certo modo acarretavam dificuldades na 

aprendizagem dos alunos. Com isso, a escola deveria atuar na tentativa de favorecer a estes, 

compreensões de quando e onde determinados usos têm ou não legitimidade, alcançando, 

portanto, consciência social e linguística, permitindo-os atuar de maneira mais consciente nas 

interações em que participam ou venham a participar, sejam elas vinculadas às práticas orais 

ou escritas.  

Foram necessárias, neste período, configurações mais precisas sobre o uso da língua e 

da linguagem, que apresentassem uma sustentação mais teórica e metodológica por parte dos 

educadores, principalmente por causa dos novos estudos científicos, pela veiculação de textos 

não apenas literários e das novas abordagens pedagógicas que começavam a surgir, marcando, 

na comunidade acadêmica, estudos que buscassem construir, coesamente, textos, num dado 

contexto
14

, traçando elementos os quais possibilitassem concorrer para uma coerência textual.  

Estes estudos relacionados à linguagem avançaram e se tornaram cada vez mais fortes 

aliados para os vários aspectos da linguística. Atualmente, a linguagem organiza-se sob três 

concepções: como expressão do pensamento; como instrumento de comunicação e como 

forma de interação e o que se percebe ainda é que nas diversas áreas do conhecimento, a 

linguagem proferida em sala de aula, seja escrita ou falada, continua sendo bastante discutida.  

                                                 
13

 Estimulo que perdura até hoje. É necessário compreender que nessa época em geral as práticas de ensino eram 

extremamente tradicionais, fato bastante perceptível nos tempos atuais. 
14

 Ao falarmos de um contexto estamos nos referindo aquilo que constitui um texto no seu todo: tempo, lugar e 

espaço atribuídos a determinado tema.  
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Até agora, falamos de interesses e preocupações para a concretização de estudos sobre 

a linguagem, entretanto, como a mesma surge e a adquirimos? Esta questão nos leva ao 

primeiro momento, comentado no início deste capítulo, e será dele que iremos tratar a partir 

de agora.  

Sobre o seu surgimento, de forma geral, podemos fazer referência a Zuin e Reyes 

(2010, p.57), que citando Luria
15

 (2001), comentam que é “[...] na história do trabalho e na 

comunicação que devemos buscar as raízes do surgimento da primeira palavra”. Na pré-

história humana, a palavra só possuía um significado estando inserida em um contexto 

prático. Posteriormente, a mesma emancipou-se de tais contextos organizando-se nos sistemas 

semânticos (sistemas de signos/códigos), essa emancipação foi progressiva e deu origem, em 

certa medida, a linguagem.  

A aquisição desta pelo indivíduo, segundo Chomsky (1971), em sua concepção 

inatista, assemelha-se muito com o crescimento dos órgãos em geral, ou seja, a criança já 

nasce com as condições de aprender línguas, com o órgão da linguagem embutido no sistema 

nervoso central, algo que acontece com ela e não algo que a mesma faz.  

Em contrapartida, Vygotsky (2001), em seu livro Pensamento e linguagem, pressupõe 

que a criança adquire a linguagem na interação que a mesma possui com o ambiente que a 

rodeia e o convívio com outros da espécie. Para ele, o mundo em que vivemos é um mundo de 

linguagem, ou seja, um universo repleto de simbolização, sendo assim, o ser humano em seu 

desenvolvimento tende a internalizar a linguagem social tornando-a pessoal, tratando-se de 

um processo totalmente individual e ao mesmo tempo social. 

Acordando em certa medida com Vygotsky, Maturana (1998, p.22) coloca que é “[...] 

na intimidade da convivência, na sensualidade e no compartilhar” que se origina a linguagem, 

ou seja, é no modo de vida que levamos que esta surge.  

Este autor contempla o surgimento da linguagem a partir da existência de situações 

que devem ser vistas em nível de coordenações consensuais de conduta como: compartilhar, 

trocar e conviver, além de outras. Quando nós coordenamos nossas ações, sob tais formas de 

conduta, de forma consensual e de acordo com nossas experiências e modo de vida, damos 

origem à linguagem. Segundo ele, o meio oferece situações possíveis nas quais podemos 

coordenar nossas ações e estabelecer relações, fazendo com que a linguagem, além de se 

constituir, possa fluir e, com isso, estruturarmos cada vez mais o nosso modo de ser/interagir 

e de estar no mundo, dessa forma tal constituição nunca ocorrerá “[...] na cabeça, ou no 

                                                 
15

 LURIA, A. R. Pensamento e Linguagem. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
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cérebro ou na estrutura do corpo, nem na gramática ou na sintaxe” (MATURANA, 1998, 

p.28). 

Jean Piaget (1999) também indica que a linguagem é adquirida através do meio em 

que o sujeito está presente, entretanto, através das ações destes com os objetos sob suas 

percepções e não se restringe a isso. Logo no início, antes mesmo dos dois anos de idade, a 

linguagem apresenta-se enraizada (não ativa) e mantém-se solidária com as aquisições feitas 

ao nível da inteligência (prática e manipulativa) que ele vem a chamar de sensório-motora. 

Até chegar aos dois anos de idade a criança não tem controle sobre qualquer forma de 

linguagem, mas ao seguir seus instintos, naturalmente a linguagem gestual se fará presente. 

Não é difícil perceber quando um nenê quer algo, como por exemplo, o leite materno ou 

qualquer objeto que não esteja ao seu alcance.  

Somente aos 2 ou 3 anos de idade que uma criança tomará posse das expressões 

verbais elementares. Esta aquisição, segundo Piaget (1999), é ocasionada pela capacidade 

orgânica do sujeito de criar símbolos, ou seja, através de sua função semiótica.  

Piaget comenta que é neste mesmo período que a criança dá um grande passo para 

reter níveis mais complexos de compreensões. A mesma adquire uma capacidade 

representativa que a possibilita tornar presente aquilo que está ausente, evocando ações que já 

ocorreram. Porém, só se consegue isso por meio de outra capacidade que se adquire, 

compreendida como função simbólica
16

, que as permite fazer esta evocação através de alguns 

significantes
17

 como: brinquedo simbólico
18

, imitação retardada
19

, imagens
20

 e linguagem por 

intermédio das palavras. É esta função, portanto, que permite a criação dos diversos símbolos.  

Piaget (1999) indica que tais significantes são criados em contato com o meio, através 

de manipulações e surgem mais ou menos ao mesmo tempo, entretanto, achamos necessário 

tecer aqui mais alguns comentários sobre os mesmos. O brinquedo simbólico e a imitação 

retardada
21

 podem servir como meios para melhor adquirir os signos linguísticos. Vejamos a 

seguir, de forma breve, como isso ocorre.  

                                                 
16

 Concebemos função simbólica como uma capacidade de evocar objetos ou situações através de várias ações. 
17

 Entende-se por significantes: gestos, imagens, palavras etc., ou seja, Piaget os declara como sendo signos e/ou 

símbolos.  
18

 Brinquedo simbólico é uma atividade assimiladora imitativa, onde uma criança representa um objeto através 

de outro objeto. Exemplo: uma caneta torna-se um foguete. 
19

 Imitação retardada é a imitação que conhecemos, ela é proposital e produzida pela primeira vez na ausência 

do modelo correspondente, trata-se da imitação corporal, por meio dos sentidos.  
20

 Imagem é um significante acessível apenas ao pensamento individual e não ao meio social, compreendida 

como uma imitação interiorizada. 
21

 As imagens também entram nesse contexto, porém não encontramos indícios de como as mesmas podem 

auxiliar na aquisição da linguagem falada. 
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Do brinquedo simbólico surge um prazer funcional que se manifestará posteriormente 

em formas verbais. Becker (2010, p.112), comentando as várias obras de Piaget, nos explica 

que:  

 

[...] Se a criança volta a saltar várias vezes um córrego não é por necessidade 

que o faz, mas pelo prazer ‘funcional’ de saltar (...) esse prazer funcional 

manifesta-se verbalmente mais tarde em, por exemplo, ‘fazer perguntas pelo 

prazer de perguntar, sem interesse pela resposta nem pelo problema’. 

 

O córrego, neste caso, está sendo utilizado pela criança como um obstáculo a ser 

saltado continuamente, ela o faz pela simples satisfação que sente ao saltar. Esta ação, assim 

como várias outras, será prolongada enquanto lhe satisfizer, o mesmo ocorrerá com as 

palavras, estas serão cada vez mais repetidas apenas pelo prazer de falar.  

Entretanto, será através da imitação retardada e de seu prosseguimento que se ampliará 

a capacidade de aquisição da linguagem e não apenas a verbal. Nesse caso, a imitação é: 

 
[...] o instrumento pelo qual a criança adquire um número indefinido de 

significantes que formarão inumeráveis representações socializadas ou 

verbais; estas mais tarde e na forma conceitual, ultrapassarão largamente as 

representações imitativas. (BECKER, 2010, p.125). 
    

Neste ponto, entendemos que a imitação estendida sobre entes sociais possibilitam a 

aquisição de diversos símbolos que representarão objetos ausentes, permitindo a 

comunicação. Quando ampliados, as formas de imitação como meios de aquisição de 

conhecimentos serão deixadas um pouco de lado. 

 Com tudo isso discutido anteriormente, ficamos com alguns caminhos explicativos 

para o surgimento da linguagem no indivíduo. Em favor da concepção tratada por Vygotsky, 

compreendemos que é através do convívio com outros sujeitos, por meio de um contexto 

sociocultural, que adquirimos a linguagem e nela nos constituímos. 

 Para entendermos um pouco mais sobre linguagem, passemos para o segundo 

momento delineado por nós no inicio deste capítulo, sua definição.  

 

2.2 Linguagem: definições 

 

 Segundo o dicionário de comunicação (2009), linguagem é “[...] qualquer sistema de 

signos - não só vocais ou escritos, como também visuais, fisionômicos, sonoros e gestuais - 

capaz de servir à comunicação entre indivíduos. Instrumento pelo qual os homens 

estabelecem vínculos no tempo e determinam os tipos de relações que mantêm entre si”. 
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 Bicudo e Garnica (2006, p.45) compreendem a linguagem como um conjunto das “[...] 

mais diversas formas de manifestação, que já se iniciam com o próprio estar-se jogado no 

mundo, passando, por exemplo, pelo escrito, pelo oral, pelo gestual e pelo pictórico”. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) conferem linguagem como uma forma 

“[...] de ação interindividual orientada por uma finalidade específica; um processo de 

interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma 

sociedade, nos distintos momentos da história” (BRASIL, 1996, p.7). 

 Com outras palavras, mas de acordo com as definições anteriores, Zuin e Reyes (2010) 

percebem que a linguagem “[...] não é apenas a língua e seu sistema de códigos; ao contrário, 

é uma criação cultural viva e que permite aos indivíduos interagir com o meio e consigo 

mesmo [por isso ela é] dinâmica, dialética e transformadora” (ZUIN; REYES, 2010, p.28). 

 Dessa forma, com base nestas definições, evidenciamos a importância que a 

linguagem possui para promover a comunicação, sendo ela um conjunto de manifestações de 

sistemas semióticos
22

 estabelecidos socialmente para que o homem possa se apropriar da 

cultura historicamente construída.  

 Percebemos também que a linguagem não pode ser confundida com a língua, fato este 

que sempre ocorre. Para Zuin e Reyes (2010, p.26) a língua “[...] se constitui como algo 

adquirido e convencional, ou seja, a língua é um instrumento criado e fornecido pela 

coletividade, um fato social, uma vez que todos reproduzirão os mesmos signos unidos e os 

mesmos conceitos”, neste caso a língua se mostra como um produto e não como função do ser 

falante.   

 Essa perspectiva converge para o que dizem as orientações curriculares para o ensino 

médio, volume 01, sobre a língua, sendo esta “[...] uma das formas de manifestação da 

linguagem, é um entre os sistemas semióticos construídos histórica e socialmente pelo 

homem” (BRASIL, 2006, p.25). 

 Destacamos ainda outros dois importantes pontos: o primeiro é que a escrita, a leitura 

e a fala
23

 são alguns elementos que a linguagem utiliza para promover a comunicação. E o 

segundo é que a linguagem não implica somente a comunicação, ela também favorece outros 

aspectos que vão além desse. Vygotsky e Bakhtin, por exemplo, concebem linguagem “[...] 

como um processo de interação e constituição das relações sociais e, portanto, da constituição 

                                                 
22

 Entendemos sistemas semióticos como um sistema, biológico ou artificial, que produz, transmite e interpreta 

signos de diferentes tipos. Por exemplo: A língua, a música, a arte, a própria linguagem matemática, dentre 

outras. 
23

 É imprescindível não confundir a fala com a língua. A língua é um produto do homem e a fala o condutor da 

mesma, sendo através da fala que a língua se faz presente. Desse modo, a língua pode ser vista como um objeto 

linguístico coletivo e a fala uma combinação individual, de signos e significados. (MENEZES, 1995). 
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dos indivíduos e de sua consciência” (ZUIN; REYES, 2010, p.31-32). Sendo assim, a 

linguagem é definida como um processo que intermedia as relações sociais entre os homens, 

permitindo-os compreenderem o mundo em que vivem e fundamentarem seus próprios 

pensamentos. Concordamos com esta concepção e será nela que nos apoiamos para tratar dos 

aspectos da linguagem aplicados neste estudo. 

 Por fim, presumimos também a existência de dois tipos de linguagem: a verbal e a 

não verbal. Ambas abrangendo sistemas semióticos construídos culturalmente. Com isso, 

podemos dizer que a linguagem abarca:  

 
[...] Além das línguas naturais (português, francês, inglês, alemão, etc.), (...) 

outros tantos sistemas semióticos construídos pelos homens para responder a 

demandas da sociedade. Para ilustrar, considerem-se os sistemas numéricos 

(romano, arábico, decimal, etc.); as notas musicais; os mapas, com suas 

legendas; os sistemas de marcar tempo e temperatura – relógio, termômetro; 

a escrita alfabética, a cirílica; os ideogramas (japonês e chinês); o braile; a 

libras; o código Morse; e, por fim, os sinais de trânsito. Cada um desses 

sistemas organiza-se por uma combinação (interna) de regras, as quais 

conferem a cada um de seus elementos (signo/símbolo) um valor/uma 

função. Entender como um sistema semiótico funciona é conhecer, a um só 

tempo, a função que seus elementos desempenham e como eles se articulam 

entre si. (BRASIL, 2006, p.25). 

 

 Alguns gestos naturais que de certa forma não seguem regras pré-estabelecidas podem 

também enviar mensagens como: apontar algo querendo indicá-lo, fazer um brinde 

levantando seu copo, bater forte em uma mesa mostrando indignação por alguma coisa etc. 

Entendemos também que os diferentes sons, os desenhos, as pinturas, os sinais de fumaça, 

dentre outros, são outras formas de linguagem que permitem algo ser comunicado. Sabendo 

disso, observemos agora como a linguagem funciona externamente aos indivíduos.  

  
2.3 Função externa da linguagem 

 
Frente a todos estes fatores concernentes à linguagem, é importante compreendemos 

uma das suas principais funções, a comunicação. A linguagem como vimos surge em meios 

sociais, em coordenações de condutas vivenciais entre sujeitos. Para Menezes (1999, p.4), a 

linguagem corresponde   

 
[...] a um meio de comunicação utilizado por uma comunidade (...) para 

transmitir mensagens. Em sentido mais estrito, a linguagem é vista como um 

sistema de signos diretos ou naturais e pressupõe um sujeito falante e 

implica fenômenos ligados à transmissão da mensagem dentro de um 

contexto espaço-temporal e cultural chamado situação.  
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 Este autor trata sobre a comunicação verbal, por isso pressupõe um sujeito falante. 

Para que ocorra a comunicação deve existir de fato um emissor e um receptor da mensagem, 

sendo que o emissor pode usar de outros meios, não só os verbais, para realizar a 

comunicação. Para poder exemplificar este fato, é preciso tecer mais um comentário a respeito 

da comunicação. 

 Para se afirmar que houve comunicação em certo momento é preciso entender que 

houve uma relação comum posta em ação, ou seja, comunicar, de acordo com Aurélio (2001) 

significa “tornar comum” e tem como substantivo comunidade. Assim, Menezes (1999) 

citando Carvalho
24

 (1983) comenta que os homens “[...] realizam comunidade pelo fato 

mesmo de que uns com os outros comunicam” (MENEZES, 1999, p.3). 

 A comunicação entre dois surdos, por exemplo, não possui expressões verbais, e sim 

gestuais, conhecida como libras, contudo, neste contexto comunicativo será perceptível o 

revezamento dos interlocutores em emissores e receptores, sendo assim, o que se tem em 

comum são os hábitos gestuais desta comunidade específica.  

 Freire (1994) fala de diálogo como uma “relação horizontal de A com B”, para isto, 

exige-se uma mediação por uma mesma realidade e como consequência o surgimento de uma 

linguagem comum. Para ele, realidades diferentes irão produzir linguagens diferentes. 

Para que haja comunicação, uma mensagem deve ser produzida para ser enviada, com 

isso é necessário haver intenção como convencer, avisar, divertir, emocionar, apenas para 

manter contato etc., uma situação regulada a quem se dirige, em que ambiente e de que forma 

será transmitida, além de um contexto, pois de acordo com o momento no qual é produzida, a 

mensagem pode adquirir formas diferentes, como por exemplo, cartas e e-mails.   

Por conseguinte, a comunicação “[...] torna possível que a experiência vivida por uma 

pessoa ‘passe’ para outra (...) [porém] a experiência vivida, como experienciada por quem a 

experienciou, permanece incomunicável” (BICUDO; GARNICA, 2006, p.50). Isso não quer 

dizer que não seja possível comunicação das experiências vividas, e sim apenas que o que é 

experienciado não é transferido como tal. Ainda de acordo com estes autores, será através de 

indicações e significações do outro, a partir de seu contato com o mundo, que a experiência 

comunicada terá sentido.  

                                                 
24

 CARVALHO, H. Teoria da linguagem: natureza do fenômeno linguístico e a análise das línguas. v.1. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1983. 
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Como exemplo, Bicudo e Garnica (2006) remetem a linguagem como discurso, 

visualizando esta em sua forma textual e oral. Conforme estes autores a leitura de um texto
25

 

mostra-se como um diálogo entre o leitor e a intenção de transmitir uma mensagem do autor. 

Para eles, será sobre esta intenção de dizer do autor apresentada em forma de texto, que o 

leitor atribuirá significados
26

, transformando e interpretando livremente, re-dizendo-o e re-

contextualizando-o. 

Com isso as interpretações e significações são de certo modo individuais, pois assim 

como a construção, a apropriação de um texto é fruto das mudanças sistêmicas nos grupos 

sociais. É por essa razão: 

 
[...] que não se pode dizer que o sentido de um texto já está dado pelos 

recursos linguísticos pelos quais esse texto é construído. Afinal, o sentido 

atribuído às formas simbólicas está relacionado aos usos que os grupos 

fazem dos sistemas nos quais elas se encontram; portanto é variável, assim 

como são distintos os grupos sociais. Mas o sentido também está relacionado 

ao contexto efetivo em que se dá a interação, à singularidade de seus 

participantes, às suas demandas, a seus propósitos, aos papéis sociais nos 

quais eles se colocam, etc. Em suma, pode-se dizer que o sentido é 

indeterminado, surge como efeito de um trabalho realizado pelos sujeitos. 

(BRASIL, 2006, p.25). 
 

Em síntese, há diferentes tipos de relações entre os interlocutores e não apenas 

linguística. A comunicação humana é, portanto, de acordo com Menezes (1999, p.3) “uma 

forma de interação social entre indivíduos”, tornando possível que aquilo que experienciamos 

em vida seja comunicado para outra pessoa. A linguagem, por sua vez, permite, além desta 

interação, transmitirmos mensagens, através de um conjunto de sistemas simbólicos, sejam 

eles linguísticos ou não, possibilitando-nos atribuir sentidos as mesmas, de acordo com nosso 

contexto afetivo, permitindo representar e compreender o mundo ao nosso modo, 

apropriando-nos da cultura historicamente construída. 

Enfim, observamos que externamente ao sujeito, a linguagem permite compreender o 

mundo ao seu modo e os objetos que dele fazem parte. Internamente ao mesmo, a linguagem 

potencializa estas compreensões, o que valoriza ainda mais a utilização das suas mais variadas 

formas em uma sala de aula, visto que uma das finalidades da educação é promover o 

                                                 
25

 A leitura de um texto, segundo Bicudo e Garnica, está relacionada essencialmente a algo que esteja escrito. 

Para nós (não que, necessariamente, não seja para eles), esta leitura também pode ser conectada, a textos em seu 

sentido mais amplo, “[...] onde estão postos autores, ações, intervenções. Há fala, linguagem e diálogo possível 

(presencial ou não). Há troca e fundo perceptual que o sustenta em termos de espacialidade e temporalidade” 

(BICUDO; GARNICA, 2006, p. 17). Estaremos, a partir de agora, indicando de que modo iremos tratar os 

textos. Por vezes poderá ser particularmente no contexto da escrita, e por outras vezes em seu sentido mais 

amplo seguindo a perspectiva tratada aqui por Bicudo e Garnica.  
26

 Um pouco mais sobre leitura com significados ver a seção 2.5.3. 
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aprendizado dos conteúdos que fazem parte do currículo escolar. Com base nesse pressuposto 

iniciamos um estudo sobre as funções internas da linguagem, tendo em vista a relação 

linguagem, aquisição de conhecimentos e desenvolvimento do pensamento, que sintetizamos 

no item a seguir. 

 

2.4 Funções internas da linguagem 

 

Percebemos que internamente a linguagem se instrumentaliza como um meio de 

aquisição de conhecimentos, além disso, a mesma será compreendida como expressão do 

pensamento e servirá para o seu desenvolvimento.  

Para tecermos comentários sobre a retenção de compreensões por parte dos seres 

humanos, devemos aqui esboçar um caminho para aprendizagem e indicar onde, quando e 

porque a linguagem se faz útil e presente. Piaget (1975) esclarece-nos que, no início da vida 

humana, existem apenas os reflexos no sentido de atender as necessidades do organismo. 

Como exemplo, este autor comenta que uma criança para “matar” sua fome ou apenas iludi-

la, será capaz de se utilizar do reflexo da sucção em outros corpos e assim, de forma natural, 

reconhecê-los.   

Tal reflexo é visto como um dos primeiros esquemas de ação da criança, ou seja, a 

atividade sugadora que o nenê utiliza para sobreviver é utilizada sobre outros objetos, 

caracterizada por uma necessidade crescente de repetição, esta atividade, portanto, torna-se 

uma ação generalizada, uma extensão do ato de sugar. Este contexto é caracterizado por 

Piaget como um esquema de ação, e será por meio deste e de outros, como o ato de agarrar, 

que a criança começa a diferenciar os corpos e perceber que os esquemas de ação que a 

mesma utiliza para certas necessidades não se aplicam em outras, assim, sugar o peito da mãe 

se apresenta bem diferente que sugar um carrinho de brinquedo.   

Esse primeiro estágio da vida da criança é conhecido como sensório-motor, cujo 

desenvolvimento predominante é o das percepções, movimentos e sensações não 

coordenadas, não podendo assim dizer que a criança, neste estágio, já consiga pensar. Através 

de um esquema de ação é possível assimilar e/ou acomodar os diversos tipos de objetos
27

, 

incluindo nestes outros esquemas de ações. Assim, entendemos que, quando a criança tenta 

                                                 
27

 Entendemos “objeto” como qualquer coisa que possa ser assimilado. Este pode ser concreto como também 

uma característica desconhecida (peso, material, volume, tamanhos etc.) e até mesmo uma nova ação. 

Percebemos que no inicio da vida humana a criança tende a se familiarizar primeiramente com o mundo e com 

tudo que está sob sua percepção ainda motora, ou seja, a priori é a concreticidade dos objetos que chamará sua 

atenção. Porém após este primeiro estágio motor e decorrente do seu desenvolvimento perceptivo a criança passa 

a considerar também características e propriedades de cada objeto, se assim achar de seu interesse.      
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incorporar algo a um dado esquema e percebe que a este o objeto não se aplica, novos 

esquemas, chamados secundários, começam a serem adaptados às condições do campo de 

atividade da criança e quando repetidos tornam-se primários.  

Por exemplo, de acordo com Piaget (1975), será a partir de tentativas e repetições de 

segurar, apreender, agarrar (esquemas de ação primários) que a criança descobrirá o ato de 

puxar (esquema de ação secundário) este novo esquema, ao ser também repetido em outras 

circunstâncias, se concretizará em um esquema primário. Salientamos que estes novos 

esquemas de ação não são usados, suprimindo os esquemas antigos e sim coordenados com 

aqueles, ou seja, para puxar é preciso agarrar.  

Essa é a forma, bastante resumida, que Piaget nos explica de como a criança no início 

(primeiros meses de sua vida) consegue, em sua precariedade e sem a força da idealização dos 

conceitos, desenvolver caminhos para conceber o mundo e assim assimilar novos objetos.   

Como já dito anteriormente
28

, será aproximadamente aos 2 ou 3 anos de idade que a 

capacidade representativa (tornar presente aquilo que está ausente, através de significantes 

como as imitações) da criança surgirá. Este estágio é conhecido como pré-operatório e irá 

transcorrer até por volta dos sete anos de idade. 

A partir deste momento, os objetos que antes eram adquiridos por meio de uma 

assimilação motora mediante esquemas de ação, passam a ser concebidos através de 

assimilações representativas, ou seja, o objeto “[...] ora percebido é assimilado a objetos não 

percebidos no momento, mas que são, graças à ‘significantes’ que os fazem presentes ao 

pensamento, evocados” (BECKER, 2010, p.122). Por exemplo, a criança ao se deparar com 

uma camisa que tenha uma malha bem mais fina pode vir a perceber que a mesma possa ser 

mais adequada para as brincadeiras que exigem dela correr. Esta camisa recebe mais uma 

utilidade do que ser apenas um objeto para se vestir. Sendo assim, a criança evoca em seus 

pensamentos, por meio de imagens, a ação que irá realizar e dessa forma assimila outra 

característica dessa camisa. 

Percebemos que estes processos representativos são, nada menos que condições de 

tomadas de consciência das ações e que nos permitem sairmos do nível perceptivo e intuitivo 

e alcançar o reflexivo, gerando, assim, conceitos com mais significados. Desse modo, o ato 

representativo fundamenta e relaciona-se com o ato reflexivo, sendo ele, portanto, quem 

possibilita a reflexão. Assim, para Piaget (1990), a aprendizagem será sempre entendida como 

um produto entre ação e reflexão, uma relação eminentemente transformadora da realidade.  

                                                 
28

 Seção 2.1. 
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A linguagem, segundo Piaget, também configura-se como uma forma de assimilação 

representativa. A mesma possui a capacidade de reconstituir ações passadas sob forma 

narrativa e de antecipar ações futuras pela representação verbal. Assim “[...] a palavra começa 

então a funcionar como signo, isto é, não mais como simples parte do ato, mas como 

evocação deste” (PIAGET, 1990, p.286), em outras palavras “[...] enquanto a imitação 

reproduz tal qual a ação, interiormente pela imagem e exteriormente pelo gesto, a narrativa 

reconstitui a ação descrevendo-a, sem fazer parte integrante dela” (BECKER, 2010, p.120). 

Freire (1974), também se apoia no ato reflexivo como o gerador de conhecimentos, 

para ele, a ação é responsável por criar um elo que permite a realidade ser transportada até a 

consciência, produzindo-a. A consciência, quando produzida, volta-se a favor desta ação e a 

modifica, esta nova ação modificada volta a transformar a realidade e veicular a mesma de 

volta à consciência, gerando uma nova consciência, e assim criando um ciclo sem fim. Todo 

esse processo é chamado por Freire de práxis, uma conscientização que se alicerça e se 

desenvolve na inter-relação entre ações e reflexões.  

Segundo Freire, o homem é um ser de práxis, ou seja, um sujeito que opera e 

transforma o mundo, desenvolvendo, por meio dessas operações, a consciência decorrente de 

suas próprias reflexões. Maturana (1998), por sua vez e, de certa forma condizente com o 

pensamento de Freire, exprime o seguinte comentário: 

 
[...] se nos propomos a perguntar pelo nosso conhecer, fica claro que 

estamos imersos num viver que nos ocorre na linguagem, na experiência de 

sermos observadores na linguagem. E insisto neste último ponto, porque se 

não estamos na linguagem não há reflexão, não há discurso, não dizemos 

nada, simplesmente somos sem sê-lo, até refletirmos sobre o ser. 

(MATURANA, 1998, p.38). 

  

Este autor, assim como Piaget, estabelece uma relação entre linguagem e o ato 

reflexivo.  Para ele, a linguagem tem um importante papel no desenvolvimento humano, pois 

é a mesma que nos permite realizar reflexões sobre tudo que nos acontece e observamos. 

Assim, ao fazermos referências sobre um determinado objeto, por meio da linguagem e de 

seus sistemas simbólicos, como a língua, permitimos nos comunicar sobre os objetos que nos 

rodeiam, como se eles fossem entes que só existem independentemente de nós. 

Compreendemos que a linguagem, mesmo não sendo o único meio de assimilação de 

novos objetos e de suas diversas características, simplifica o processo representativo que, por 

conseguinte, auxilia o reflexivo. Sendo, estes processos, meios facilitadores para a construção 

do conhecimento e do nosso desenvolvimento cognitivo.  
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Outros autores também esclarecem a função da linguagem nesse processo de 

construção de conhecimento. Bakhtin (2006) enfatiza que o signo é o principal mediador dos 

processos psíquicos do homem, ou seja, da formação da sua consciência.  

Nesta perspectiva, a linguagem também permite a interação do homem com o mundo e 

será por meio desta interação que os signos serão construídos, constituindo o indivíduo, pois: 

 

[...] os signos, a linguagem verbal em especial, não são só instrumentos de 

transmissão de significados, de experiências individuais já configuradas na 

sua organização sígnica, mas são também instrumentos de significação, de 

constituição das experiências individuais, dos processos mentais que, assim 

como os signos empregados, são também sociais. (PONZIO apud ZUIN; 

REYES, 2010, p.37). 
  

Bakhtin (2006) concebe signo como um objeto físico e também ideológico
29

, pois o 

mesmo reflete e refrata outra realidade que lhe é exterior. Nesta concepção, entendemos os 

signos, como agentes semióticos que têm como finalidade a representação de outras 

realidades. São ideias que construímos para representarmos e explicarmos os objetos que o 

nosso mundo compreende e oferece, sendo, porém, particulares aos critérios de valores dos 

sujeitos, ou seja, os signos são utilizados de acordo com a realidade que estão inseridos.  

 Zuin e Reyes (2010), acordam com Bakhtin e expõem que: 

 
[...] os signos só emergem a partir do processo de interação social, assim 

como a consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo 

ideológico no processo de interação social. (...) a consciência adquire forma 

e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas 

relações sociais. (ZUIN; REYES, 2010, p.41, grifo nosso). 

 

Segundo Bakhtin (2006), quando a consciência se impregna de conteúdo ideológico 

ela surge como realidade por meio de uma “encarnação” material dos signos, sendo assim, ela 

estabelece uma ligação entre a ideia que o signo oferece com a matéria que o mesmo 

representou e isto possibilita a compreensão se manifestar.  

A concepção de compreensão deste autor é de que um signo é apreendido a partir de 

outros signos já conhecidos, podemos dizer que neste ponto se estabelece um elo de natureza 

semiótica. Tal elo implica esclarecer, por meio de uma atividade mental do sujeito sob um 

contexto individual e interior, um signo mediante outro. Por outro modo, o sujeito, no 

processo de compreensão de uma enunciação de outrem, busca encontrar um contexto 

ideológico que corresponda a tal enunciado.  

                                                 
29

 Ideológico como sendo uma tentativa do homem de explicar as “coisas” por meio de ideias.  
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 Dessa forma, 

 

A constituição do sujeito pela linguagem ocorre a partir das interações de 

que participa. Nestas interações ele assimila palavras alheias, internalizando 

signos, não só verbais, que circulam nas mais diversas interações que 

mantém com outros. Neste processo de interações com as palavras alheias, o 

sujeito passa por um processo de esquecimento da origem das palavras, de 

como elas foram internalizadas, transformando-se em conhecimentos e 

ideologias, que tiveram como ponto de partida as relações sociais. (ZUIN; 

REYES, 2010, p.40). 

 

 Esse processo de “esquecimento da origem das palavras” pode ser simplificado da 

seguinte maneira: as palavras alheias passam por articulações internas, onde, por meio do 

próprio saber, do contexto significativo linguístico do sujeito, contrapalavras se apresentam e 

assim se produz interpretações das falas dos outros. Estas por sua vez são “esquecidas” 

porque dão lugar às palavras próprias daquele sujeito.  

Temos, então, um sujeito que vive em contínuo processo de constituição nos processos 

interativos de que participa, pois “[...] o convívio com o mundo é contraditório, cheio de 

relações interpenetráveis e interpretáveis, nas formações ideológicas e práticas que se 

inscrevem nos corpos e são por eles ditos e/ou escritos”. (ZUIN; REYES, 2010, p.52). 

Assim, Zuin e Reyes (2010, p.52) sintetizam a linguagem como “[...] um trabalho de 

construção, de reelaboração do vivido, que ao mesmo tempo constitui os sistemas simbólicos 

com os quais operamos e a realidade na qual atuamos”.  

Com Vygotsky (2001), os signos são orientados para o próprio sujeito, auxiliando os 

processos psicológicos de fora para dentro. Tarefas que exigem do homem memória
30

 ou 

atenção, são melhores direcionadas pelos signos. A memória, por exemplo, torna-se mais 

eficaz quando mediada por algo, ou seja, o uso de mediadores amplia a capacidade desta, 

assim como no que exige atenção. De acordo com sua teoria, os signos representam a 

realidade e podem, por sua vez, tornar presente um objeto ausente, referindo-se aos mesmos.  

Ainda para este autor, os signos são fundamentais para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. Ele exemplifica, utilizando um signo bem específico, a própria 

palavra, que não substitui apenas algo que esteja ausente, mas também tem a capacidade de 

analisá-lo. A esta capacidade ele denomina de “generalização”, sendo nesta que a palavra se 

configura como um instrumento de abstração, operação mais importante da consciência e 

condição essencial para a compreensão.  

                                                 
30

 A memória tem um importantíssimo papel para as representações que fazemos. Sendo a mesma quem 

possibilita os significantes tornarem presente aquilo que está ausente e estes quando utilizados amplificam o 

“poder” da memória, ou seja, sua eficiência.  
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De forma geral, percebemos que os autores aqui citados, indicam linguagem como 

mediadora de signos/símbolos e que tem como uma de suas principais funções auxiliar no 

processo de aquisição de compreensões, sendo, portanto, um caminho para este fim.   

Contudo, se a linguagem pode ser utilizada como um instrumento para adquirir 

conhecimentos, a mesma possibilita o pensamento se estruturar. Para Piaget (1999) a origem 

do pensamento deve ser procurada na função simbólica, pois é está quem permite a formação 

das representações e, por conseguinte, as tomadas de consciência. Por outro lado, será a 

linguagem que irá “[...] transformá-lo, profundamente, ajudando-o a atingir suas formas de 

equilíbrio através de uma esquematização mais desenvolvida e de uma abstração mais móvel” 

(PIAGET, 1999, p.80).   

Bakhtin e Vygotsky indicam em seus estudos que é no processo de mediação, por 

meio de signos, que se desenvolve o pensamento e a linguagem. Como visto nos parágrafos 

anteriores, Bakhtin enfatiza o aspecto ideológico existentes nos próprios signos e Vygotsky 

ressalta a importância dos signos na mediação dos processos mentais superiores.  

Vygotsky (2001) concluiu em suas pesquisas que pensamento e linguagem não 

possuem uma relação primaria no desenvolvimento filo e ontogenético do sujeito, porém a 

partir dos estudos realizados sobre o significado das palavras
31

, o autor percebeu que tais 

significados se transformavam de acordo com o desenvolvimento da criança e esta 

constatação o levou a presumir que as formas do pensamento dela também se transformavam. 

Assim, apoiamo-nos teoricamente no referido autor, quando o mesmo comenta que o 

pensamento e a linguagem surgem, transformam-se e crescem no transcurso do próprio 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Porém, quanto mais a linguagem em seu 

aspecto interior (semântico e significativo) desenvolve-se, o pensamento do sujeito tende a se 

tornar mais claro e objetivo. 

Nesta perspectiva, quando as crianças começam a dominar a linguagem, seus 

pensamentos se transformam e se desenvolvem, ocorrendo uma “[...] transformação natural do 

pensamento para o cultural, (...) através da linguagem, precisamente quando a criança começa 

a falar, isto é, quando ela domina o sistema linguístico de sua comunidade” (ZUIN; REYES, 

2010, p.64). 

Com isso, compreendemos, por meio de Vygotsky, que de fato existe uma relação 

entre pensamento e linguagem, e que os signos que compõem a linguagem são fundamentais 

para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou seja, para a referida relação. 

                                                 
31

 Tais estudos foram comentados brevemente em alguns parágrafos anteriores ainda neste tópico. 
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A linguagem, por assim dizer, possibilita uma melhor estruturação do pensamento, auxiliando 

no desenvolvimento dos aspectos cognitivos do individuo.         

 

2.5 A linguagem e o conhecimento matemático 

 

Visualizando, de forma bastante sintetizada, a importância da linguagem para o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano, apresentamos neste item como a mesma se 

posiciona no contexto matemático, tratando da linguagem matemática. Compreendemos que 

para iniciarmos esta discussão, torna-se necessário fazer um breve comentário sobre a 

natureza dos seus objetos, visto que poderíamos perceber melhor como a linguagem, nesse 

contexto, organiza-se como instrumento comunicativo, além de refletir sobre seu uso na 

matemática em sala de aula. 

 

2.5.1 Natureza dos objetos matemáticos 

 

Existem várias discussões iniciadas já há algum tempo, sobre a verdadeira natureza 

dos entes matemáticos. Tais discussões se deleitam em questões ontológicas e 

epistemológicas acerca da essência destes entes, como, por exemplo: “Os objetos matemáticos 

são reais ou imaginários?”, de outra forma: “Seus entes são advindos de descobertas ou são 

apenas criações humanas?”. Algumas concepções filosóficas da matemática abrigam 

argumentos sobre estas perspectivas. Em um esboço bastante breve apresentaremos duas delas 

com o objetivo de mostrarmos, posteriormente, a ligação que a linguagem possibilita entre o 

objeto matemático e o seu conceito.  

Uma das mais antigas e influentes doutrinas, o realismo, frequentemente aceita como 

platonismo, pois tem como base a filosofia de Platão (427-347 a.C.), supõe que os objetos 

matemáticos se caracterizam como uma realidade totalmente autônoma e que possuem 

propriedades próprias independentemente dos sujeitos. Nesta perspectiva, o homem não 

inventa tais objetos, apenas limita-se a descobri-los.    

Machiavelo (2010), baseado nas obras de Platão, compreende que, 

  
[...] os objectos matemáticos existem num mundo mais real e perfeito do que 

aquele que se apresenta aos nossos sentidos, um mundo povoado por 

entidades (chamadas “Formas” ou “Ideias”) que são eternas, imutáveis e, em 

certo sentido, paradigmáticas para a estrutura e carácter do nosso mundo. 

Um mundo que, numa perspectiva contemporânea, existiria fora do espaço e 

do tempo, não o sendo nem físico nem mental. (MACHIAVELO, 2010, p.2). 
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Observa-se, nesta concepção platônica, a existência de dois lugares distintos: o 

sensível (mundo das opiniões, dos sentidos, da razão, mundo sujeito ao espaço e tempo) e o 

inteligível (mundo imutável, imaterial, transcendente ao sensível), com isso “[...] aquilo que o 

mundo oferece aos sentidos é falso e ilusório. É no lugar inteligível que se encontram 

verdades, entes e realidades em estado de pureza” (MENEGHETTI, 2003, p.138). 

Esta mesma autora, ao tratar do conhecimento matemático no realismo platônico, 

comenta que “apesar de as noções matemáticas não constituírem ideias puras, elas refletem 

tais ideias e possuem seus protótipos no domínio das realidades eternas” (MENEGHETTI, 

2003, p.139) e citando Platão
32

 (1973) complementa “[os matemáticos] se servem de figuras 

visíveis e raciocinam sobre elas, pensando, não nessas figuras mesmas, porém nos originais 

que reproduzem” (PLATÃO apud MENEGHETTI, 2003, p.139). 

 Assim, os objetos matemáticos são reais, porém não físicos, mas pertencentes a um 

lugar onde os nossos sentidos não alcançam. Sua existência é um fato objetivo, não 

dependentes do nosso conhecimento, sendo imutáveis. Não foram criados, não mudarão e 

nem desaparecerão, assim, limitamo-nos a descobri-los e lidamos apenas com suas 

representações, por meio de raciocínios e intuições mais elevadas. 

 Essa filosofia tem continuidade no realismo aristotélico, entretanto, neste, os dois 

mundos apresentados por Platão são fundidos e se consegue, por abstração do mundo 

sensível, a essência das formas inteligíveis.  

Outra concepção, conhecida como idealismo, também trata da natureza dos entes 

matemáticos. Nesta, tais objetos são concebidos de maneira bastante distinta do realismo, 

sendo considerados livres invenções do espírito humano, não existindo autonomamente.    

Descartes
33

 (1989), um dos principais precursores desta corrente, comenta que neste 

processo, a intuição e a dedução são fatores essenciais para compreendermos os objetos 

matemáticos. A intuição é responsável pelos princípios e a dedução por conclusões mais 

distantes, sendo esta auxiliada pela intuição, para uma compreensão um pouco mais clara de 

cada um dos seus passos.   

Por outro lado, Descartes também compreendeu que:  

 
[...] o mundo sensível [é] composto de pensamentos obscuros e confusos, 

que davam margem à dúvida. Para ele, apenas das coisas puramente simples 

e absolutas é que se pode ter uma experiência certa; por esse motivo, refutou 

                                                 
32

 PLATÃO. A República. Intr. e notas R. Baccou. Trad. J.Guinsburg. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 

1973, p.101. 
33

 DESCARTES, R. Regras para a Direcção do Espírito. Trad. J. Gama. Lisboa: Edições 70, 1989. 
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a experiência como fonte de conhecimento (DESCARTES apud 

MENEGHETTI, 2003, p.141-142).  

    

Percebe-se, portanto, que este pensador busca um conhecimento que não incite 

dúvidas reduzindo tudo a intuição e a dedução, pois, experimentações no mundo sensível não 

são capazes de nos conceber o que possa ser puro e absoluto. Dessa forma, o sujeito aos 

poucos vai construindo a própria realidade das coisas, como, por exemplo, a dos objetos 

matemáticos.  

 Asmuth (1998) comenta que outros idealistas como: Fichte, Schelling e Hegel, 

compreendem o “eu” como o criador de toda a realidade, não só da forma, mas também do 

conteúdo da experiência, e não existe nenhum mundo inteligível fora dele; a autoconsciência 

se torna o princípio absoluto de tudo que é dito como real. Em poucas palavras, a consciência 

envolve ao mesmo tempo o mundo Divino, o fenômeno, a realidade inteligível, o sujeito e o 

objeto. 

 Se observarmos, parece-nos que tais concepções em nada possuem em comum, porém 

algo pode ser exaltado: o conhecimento matemático não se origina no mundo sensível. No 

realismo ele aparece em outra realidade, a inteligível. No idealismo, o intelectual se sobrepõe, 

e o “eu” passa a ser responsável pela construção de tal conhecimento.  

 Por não se originar no mundo sensível, entendemos que, no Platonismo, a verdade 

matemática é dada, somente, a quem sabe vê-la, a quem tem o poder de abstração suficiente; 

já no idealismo, poucos conseguem desenvolver dedutivamente os objetos matemáticos em 

sua própria consciência com o objetivo de compreender o mundo físico. Estas correntes 

filosóficas, consideradas absolutistas
34

, revelam a matemática como uma ciência fria, difícil e 

bastante abstrata, pois consideram a mesma como “um corpo de conhecimento objetivo, 

absoluto, certo, imutável, baseado na lógica dedutiva” (CORRÊA, 2009, p.93). 

De certa forma as filosofias consideradas absolutistas reforçaram a clássica dicotomia: 

a matemática da escola e a do cotidiano, pois as mesmas foram “[...] inspiradoras dos 

currículos escolares (...) [robustecendo] a ideia inumana da matemática e, por conseguinte, a 

sua imagem social negativa” (CORRÊA, 2009, p.94).  

Apoiamo-nos na ideia de que os objetos da matemática existem e fazem parte da 

natureza independentemente da nossa existência, e que, portanto, não são criações humanas. 

Contudo, seja a matemática uma descoberta ou invenção humana, uma simbologia específica 

                                                 
34

 Salientamos que existem outras correntes filosóficas, importantes para o pensar matemático, consideradas 

também absolutistas, podemos citar como exemplo, o Logicismo e o Formalismo, porém há outras que não se 

encaixam neste contexto como, por exemplo, o Intucionismo.  
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para este ramo do saber foi sendo elaborada com o intuito de intermediar os conceitos 

provindos dos objetos matemáticos a fim de partilhar linguisticamente suas ideias. Dessa 

forma, uma linguagem própria da matemática foi desenvolvida e aos pouco unificada 

tornando-se cada vez mais universal, tendo como principal objetivo servir na comunicação 

dos objetos desta área nos permitindo realizar leituras significativas sobre os mesmos.  

O tópico a seguir irá tratar especificamente desta linguagem, seus aspectos 

comunicativos e como a mesma se organiza sob um contexto escolar.  

 

2.5.2 Linguagem matemática, comunicação e ensino 

 

Tendo as discussões anteriores em vista, percebemos que a matemática possui uma 

linguagem própria, organizada por símbolos e códigos, não podendo ser confundida com sua 

linguagem. Nessa perspectiva, Scheffer, Caramori e Mondini (2005, p.3) compreendem o 

simbolismo da matemática  

 
[...] como expressão de uma linguagem, é invenção do ser humano e é 

adotado convencionalmente para assegurar uma capacidade maior de 

sintetizar idéias matemáticas. Sinais e símbolos constituem o discurso 

matemático, o qual é mostrado por proposições e princípios referentes a 

significados matemáticos.  

 

Dessa forma a linguagem matemática: 

 
[...] possui característica própria (...) que faz dela uma combinação de sinais, 

letras e palavras que se organizam segundo certas regras para expressar 

ideias. Além dos termos e sinais específicos, existe na linguagem 

matemática uma organização de escrita nem sempre similar àquela que 

encontramos nos textos de língua materna, o que exige um processo 

particular de leitura (SMOLE; DINIZ, 2001, p.70).  
 

 Neste sentido, um texto matemático representa escritos em uma simbologia específica, 

que expressam compreensão/interpretação via símbolos, metáforas e analogias e, assim, 

veiculam ideologias, concepções específicas de matemática aceitas socialmente (BICUDO, 

1993). Na escrita, estes símbolos matemáticos se organizam, quase sempre, de forma distinta, 

dos símbolos encontrados nos textos da língua materna, podendo ser lidos ora na horizontal, 

ora na vertical e até mesmo na diagonal. 

 É comum entre os que estudam os aspectos inerentes a essa linguagem, entendê-la 

como um conjunto de símbolos detentor de regras e propriedades próprias, responsável por 

algoritmos específicos e unívocos e que a mesma possui seus próprios registros orais e 
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escritos que, de certa forma, foram gerados para facilitar a comunicação do conhecimento 

matemático entre as pessoas.  

 Quando se fala em comunicação na matemática, a intenção é promover a veiculação 

deste conhecimento referente aos conceitos dos seus objetos entre certas comunidades 

específicas. Alguns autores, como Bicudo e Garnica (2006), apontam que neste contexto 

comunicativo existem os que articulam um “discurso científico” e outros que proferem um 

“discurso pedagógico”. 

 Segundo estes autores, cada comunidade ou grupo destes compartilham da “[...] 

mesma linguagem, conhecem os mesmos instrumentos, partilham de uma realidade contextual 

extremamente próxima, manipulam os mesmos conceitos” (BICUDO; GARNICA, 2006, 

p.58). Além disso, para eles, os que fazem parte do grupo que discursam cientificamente, 

também conhecidos como “matemáticos profissionais”, tratam a matemática em seu estado 

nascente, são responsáveis pela construção do conhecimento matemático e por sua 

divulgação.  

 Entretanto, aqueles pertencentes à comunidade do discurso pedagógico “[...] interagem 

posturas, metodologias, didáticas, textos escritos e falados, ‘esferas’ obviamente não 

disjuntas” (BICUDO; GARNICA, 2006, p.47). Nesta comunidade, trabalha-se uma 

matemática já consolidada, disponível e intensamente reproduzida. A matemática proferida 

por este discurso pedagógico não pode ser igual a dos matemáticos profissionais, pois estes a 

utilizam de forma mais “exigente” que não permitiriam traduzir ideias dos conceitos 

matemáticos, por exemplo, em uma sala de aula. O grupo pedagógico tem como objetivo 

promover o processo de aprendizagem da matemática nas diferentes comunidades, tornando 

seus objetos mais acessíveis. 

Em um contexto escolar, por exemplo, colocando o professor como responsável pelo 

discurso pedagógico, os PCN abordam que o conhecimento matemático formalizado:  

 

[...] precisa, necessariamente, ser transformado para se tornar passível de ser 

ensinado/aprendido; ou seja, a obra e o pensamento do matemático teórico 

não são passíveis de comunicação direta aos alunos. Essa consideração 

implica rever a idéia, que persiste na escola, de ver nos objetos de ensino 

cópias fiéis dos objetos da ciência. (BRASIL, 1997, p.25). 

 

Em nossas leituras, percebemos que essa simbologia, quando utilizada em momentos 

inadequados, por meio de aulas expositivas, sem a intermediação de algo concreto para 

comunicar as ideias matemáticas em uma sala de aula, pode acabar dificultando a 

compreensão de seus conceitos. Carrasco (2006) comenta que esta dificuldade recai sobre a 
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leitura e a escrita destes conceitos impedindo que muitas pessoas digam “[...] o que sabem de 

matemática e, pior ainda, de fazerem matemática” (CARRASCO, 2006, p.193). 

 É importante que os alunos conheçam o funcionamento dessa linguagem, porém deve 

haver um cuidado especial para tratá-la em sala de aula. Acreditamos não ser necessário 

somente valorizar tal simbologia para representar os conceitos matemáticos, entretanto não se 

deve abandoná-la por completo.  

Klusener (2006, p.181) orienta que se deve abrir “[...] a possibilidade de desenvolver 

as expressões e noções matemáticas através de uma linguagem natural” de tal forma que passe 

primeiramente pelas palavras e não pelos símbolos. Para ela, citando Fernandez
35

 (1994) “[...] 

é necessário passar pela experimentação do material para posterior verbalização, tanto oral 

quanto escrita, para só então chegar ao processo da linguagem simbólica” (FERNANDEZ 

apud KLUSENER, 2006, p.182, grifo do autor). 

Do mesmo modo Santos (2009) ressalta que apesar da linguagem natural ou como o 

mesmo denomina “linguagem corrente” possuir características distintas da linguagem 

matemática, a utilização da primeira para chegar na segunda apoia o aluno em “[...] 

significados referenciais na formação dos conceitos matemáticos para a apropriação de uma 

linguagem específica” (SANTOS, 2009, p.122). Para ele, o pensamento regular das pessoas é 

do tipo narrativo, necessitam de motivações e são orientados para a “[...] compreensão de 

fenômenos concretos, pessoais e intencionais” (SANTOS, 2009, p.123), situação esta que o 

pensamento matemático alicerçado em suas representações abstratas tende a não contemplar.  

Os objetos matemáticos não devem apenas ser tratados pela sua linguagem simbólica 

no discurso pedagógico, precisam ser representados também por outros tipos de linguagem 

como, por exemplo, a pictórica e a materna, para se alcançar níveis mais elevados de 

compreensão dos conceitos destes objetos.  

Para isso, Santos (2009) destaca que a comunicação deve ser entendida como um 

“elemento-chave” para esse processo de ensino e aprendizagem da matemática. O professor 

como gestor de sua sala de aula, não pode minimizar o papel do aluno nesse processo, 

compete a ele, “[...] a tarefa de iniciar e dirigir o discurso desenvolvido em sala de aula 

(formas de representar, pensar, falar, concordar ou discordar usadas por professores e alunos) 

para promover a aprendizagem dos alunos” (SANTOS, 2009, p.120).  

Deve-se estimulá-los a “[...] verbalizar os seus raciocínios, a explicar, a discutir, a 

confrontar processos e resultados” (ZUCHI, 2004, p.53) cabendo ao professor propiciar 

                                                 
35

 FERNÁNDEZ, M. Sobre los diversos lenguajes matemáticos y del paso de unos a otros. Revista Suma +: 

revista para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Valência, v.16, p.35-47, 1994.  



43 

 

questões e proporcionar situações que permitam a conexão dos entes matemáticos com a 

realidade, possibilitando a discussão e o compartilhamento de ideias. A esse respeito, os PCN 

também realçam que a “[...] comunicação tem grande importância e deve ser estimulada, 

levando-se o aluno a ‘falar’ e a ‘escrever’ sobre Matemática, a trabalhar com [outras] 

representações (...) a aprender como organizar e tratar dados” (BRASIL, 1997, p.14). 

Smole e Diniz (2001) indicam, por exemplo, que um modo de trabalhar a linguagem 

matemática em sala de aula é através da resolução de problemas. Para isso, os alunos podem 

utilizar situações elaboradas pela oralidade ou pelo corpo, assim como os desenhos, os 

materiais concretos, ou até mesmo “[...] escritas matemáticas ainda incipientes ou imprecisas” 

(CAVALCANTI, 2001, p.131), partindo desse ponto “[...] o aluno deve ter oportunidades 

para verificar que [a representação convencional da] escrita matemática permite maior 

economia de esforço e tempo na busca do resultado” (CAVALCANTI, 2001, p.131), 

principalmente quando se trata de situações as quais outros recursos se mostrem limitados, 

como o desenho. 

Assim, 

 

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 como mais uma possibilidade de solução ao problema 

apresentado, e não como única. (CAVALCANTI, 2001, p.131, grifo do 

autor). 

 

    Compreendemos que a comunicação em sala de aula, principalmente no ensino da 

matemática, permite ao aluno expressar seus pensamentos e compreensões sejam elas 

errôneas ou não, sobre um determinado conteúdo, possibilitando ao professor trabalhar a 

partir das representações dos mesmos, levando-os a perceber, nesta perspectiva, as raízes 

deste conteúdo de ensino de maneira mais coerente.  

Neste sentido, o processo comunicativo no ensino da matemática permite uma melhor 

apropriação dos conceitos dos objetos desta área que, por conseguinte, viabilizam 

possibilidades para a utilização e o entendimento da linguagem matemática, ou seja, do seu 

simbolismo.  

Sintetizando,  

[...] Trocando experiências em grupo, comunicando suas descobertas e 

dúvidas, ouvindo, lendo e analisando as ideias dos outros, o aluno interioriza 

os conceitos e os significados envolvidos nessa linguagem e relaciona-os 

com suas próprias ideias (CÂNDIDO, 2001, p.16).   
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 Para comunicar suas ideias é interessante possibilitar aos alunos momentos para se 

expressarem oralmente, entretanto, achamos também importante que o professor crie 

situações que possam envolver tanto a leitura quanto a escrita em sala de aula, saibamos o 

porquê a seguir.  

 

2.5.3 Leitura e escrita no ensino da matemática 

 

 Iniciamos o nosso estudo nos referindo a linguagem com suas funções externas e 

internas. Posteriormente, investigamos de maneira breve como a linguagem se apresenta na 

matemática. Para isso foi preciso entender um pouco sobre a natureza dos seus objetos. 

Percebemos nestes estudos que a linguagem nos remete capacidades que nos auxiliam 

interagir dentro de uma sociedade e que tal capacidade está, intrinsecamente, vinculada ao 

processo comunicativo.   

 Também indicamos, em poucas palavras, o benéfico papel da comunicação no ensino 

da matemática, nos fundamentando em autores que, de acordo com suas pesquisas, 

perceberam sua importância, sendo o caso de Smole e Diniz (2001), Carrasco (2006), 

Klusener (2006), Santos (2009), Zuchi (2004), dentre outros. Porém, dois elementos ligados 

ao processo comunicativo são sempre comentados e indicados para o ensino da matemática, a 

saber: a leitura e a escrita. 

 Existem, de fato, outros elementos, que são levantados, e estão relacionados à 

comunicação como a oralidade. Klusener (2006) entende que não se deve privilegiar 

determinado tipo de expressão da linguagem e que tanto a leitura quanto a escrita devem 

repousar no conhecimento oral que a criança já possui. Do mesmo modo Cândido (2001, 

p.17) compreende que é com a língua materna que são “[...] lidos os enunciados, na qual são 

feitos os comentários e a qual permite interpretar o que se ouve ou lê de modo preciso ou 

aproximado [dessa forma] os elos de raciocínio matemático apoiam-se na língua, em sua 

organização sintática e em seu poder dedutivo”. 

 Segundo ela, para a incorporação de textos escritos e de outras representações mais 

elaboradas, é necessário o apoio da linguagem oral, pois, 

 

Na escola, a oralidade é o recurso de comunicação mais acessível, que todos 

os alunos podem utilizar, seja em matemática ou em qualquer área do 

conhecimento. Ela é um recurso de comunicação simples, ágil e direto que 

permite revisões praticamente instantâneas, podendo ser truncada e 

reiniciada assim que se percebe uma falha ou inadequação. 

Independentemente da idade e da série escolar, a oralidade é o único recurso 

quando a escrita e as representações gráficas ainda não são dominadas ou 
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não permitem demonstrar toda a complexidade do que foi pensado 

(CÂNDIDO, 2001, p.17). 

 

Um trabalho bem alicerçado e desenvolvido, o qual estimule os alunos a utilizarem de 

sua oralidade, além de atividades de leitura e escrita em sala de aula, contribui para uma 

maior compreensão dos conceitos envolvidos. Entretanto, esperando atingir nossos objetivos 

para esta dissertação, focalizaremos os nossos estudos na leitura e na escrita, não esquecendo 

que iremos analisar neste trabalho, de maneira mais detalhada, as atividades concernentes à 

leitura.  

Em se tratando da disciplina de matemática, Carrasco (2006, p.194) comenta que a 

compreensão conceitual, apresentada no parágrafo anterior, pode ser ocasionada quando 

explicamos e escrevemos “[...] em linguagem usual, os resultados matemáticos [ou ainda 

quando se ajuda] as pessoas a dominarem as ferramentas da leitura, ou seja, a compreenderem 

o significado dos símbolos, sinais e notações”, por outro lado, além do auxilio conceitual, 

estes dois elementos facilitam o acesso aos “[...] gêneros textuais próprios da atividade 

matemática escolar” (FONSECA; CARDOSO, 2009, p.65).  

Tudo isso contribui para a alfabetização matemática e sobre este ponto, poderíamos 

dizer brevemente que “[...] ser alfabetizado em matemática é entender o que se lê e escreve, o 

que se entende a respeito das primeiras noções de aritmética, geometria e lógica sem perder a 

dimensão social e cultural desse processo (...) [não bastando] simplesmente saber ler, escrever 

e contar” (KLUSENER, 2006, p.179-180). 

Tratando-se da linguagem escrita, Vygotsky (2001), descreve que esta designa sons e 

palavras da linguagem oral. Conforme o referido autor, a linguagem falada é o elo entre as 

entidades reais e os signos escritos. Para ele, logo no inicio do desenvolvimento cognitivo do 

sujeito, a oralidade tende a desaparecer gradativamente e quem assume o papel de simbolizar 

as entidades reais é a própria escrita, sendo a mesma quem irá traduzir, posteriormente, por 

meio de palavras os “[...] pensamentos, sentimentos e ações” (SANTOS, 2009, p.128).  

 Tendo em vista estas concepções, entendemos que aquilo que é material (entidade 

real) ou abstrato (emoções e pensamentos) pode ser simbolizado através de signos 

linguísticos, especificamente, pelas palavras escritas. A escrita, portanto, “enquadra” a 

realidade, sistematizando a palavra efêmera. Ela é capaz de sintetizar e representar ideias, não 

tão imediata quanto à oralidade, pois diferente desta, previamente, necessita de certo 

planejamento. 
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Zuin e Reyes (2010) descrevem ainda que não só as palavras (a oralidade), mas 

também os gestos
36

 e os desenhos
37

 são elementos, que de certa forma, originam a linguagem 

escrita, são estes que irão ser substituídos, posteriormente, pelos signos linguísticos. 

A escrita possibilita, dentre outras coisas, o resgate de memórias e a comunicação à 

distância no espaço e no tempo. A primeira permite voltarmos nossa atenção a anotações 

realizadas já há um tempo para um determinado fim. A segunda ocasiona a troca de 

informações e de descobertas, à distância, com pessoas mesmo sendo desconhecidas, o que a 

torna um elemento um pouco mais amplo que a própria oralidade, pois esta só consegue 

alcançar os que estão presentes no momento da fala, enquanto que a escrita passa a 

compreender um número de leitores indeterminado tanto no presente como em algum futuro 

próximo.     

A escrita favorece e amplia a aprendizagem, ocasionando a descoberta do 

conhecimento, auxiliando a capacidade de estabelecer conexões e potencializando nossas 

percepções. Esta pode caracterizar-se “[...] tanto como um instrumento para atribuir 

significados e permitir a apropriação de conceitos quanto como uma ferramenta alternativa de 

diálogo, na qual o processo de avaliação e reflexão sobre a aprendizagem é continuamente 

mobilizado” (SANTOS, 2009, p.128).  

Um dos recursos básicos que a linguagem matemática dispõe é a própria escrita. Esta 

“ferramenta” possibilita representarmos os símbolos matemáticos em formas de textos que, de 

acordo com tudo que descrevemos até agora, são constituídos por letras e outros caracteres, 

sendo alguns emprestados de outras áreas e outros oriundos desta. Tal linguagem foi pensada 

no intuito de eliminar as ambiguidades ou dubiedades das interpretações provenientes dos 

estudos e atividades desta disciplina, o que de fato ocorre com a linguagem usual.  

Na matemática, a escrita tem como uma de suas finalidades possibilitar a elaboração 

dos conceitos, “[...] explicitando procedimentos, adquirindo o vocabulário correspondente e se 

aproximando da utilização dos símbolos” (KLUSENER, 2006, p.181). Porém, ressaltamos 

que cada expressão e termos utilizados pelos alunos deve estar sempre repleto de significados, 

de forma a não prejudicar a aprendizagem desta disciplina.  

                                                 
36

 Para estes autores, com base em Vygotsky (2001), o que liga os gestos à linguagem escrita é o brinquedo 

simbólico das crianças. Tal significante pode ser visto como um sistema bastante complexo da “fala”, pois há 

também intenção comunicativa para indicar algum significado sobre um determinado objeto. Quando este 

adquire, em definitivo, seu significado, tornando-se independente dos gestos, adquire-se também uma função de 

signo podendo ser designado por outros sistemas de linguagem.  
37

 Os desenhos, por sua vez, segundo tais autores, podem ter como base, os gestos e/ou as representações verbais. 

O processo que articula o desenvolvimento da linguagem escrita, por meio dos desenhos, é o mesmo 

compreendido pelos gestos.   



47 

 

Entretanto, o rigor auferido ao estudo da matemática, como já comentado 

anteriormente, pode impedir ou dificultar o acesso a tais conceitos, além do sentido de um 

determinado enunciado, por este motivo é que vários autores compreendem que a construção 

e o entendimento destes conceitos e da linguagem matemática necessitam de algo mais 

próximo daqueles que estudam esta disciplina, referindo-se a outras formas da linguagem, 

como a pictórica ou a materna.     

A produção de textos mais elaborados em sala de aula pode aproximar de certo modo 

o ensino da matemática com a da língua materna. Esta produção pode ser oral, não se tratando 

de uma leitura, ou pode ser escrita. Segundo Bakhtin (2003), seja qual for o tipo de produção, 

deveremos sempre estar preocupados com o enunciado, ou seja, com as funções do texto e dos 

gêneros discursivos.  

Para isso, dois elementos nunca poderão ser esquecidos durante a produção de um 

texto, cujo objetivo é determiná-lo como um enunciado: sua intenção e a realização dessa 

intenção. Na relação entre estes dois elementos é que se produz o texto, desse modo, ainda de 

acordo com Bakhtin (2003), o texto é um enunciado inserido em uma comunicação discursiva 

atrelada a certo contexto, é ele quem irá fazer a conexão de todos os sentidos de um 

determinado campo, uma vez que seja possível o enunciado realizar todos esses sentidos.  

Esta produção pode ser desenvolvida de diversas maneiras, por exemplo, “[...] 

escrever um problema no formato de um poema, elaborar uma história de ficção envolvendo 

figuras geométricas, organizar um dicionário de termos matemáticos, produzir um resumo dos 

conceitos matemáticos em uma determinada atividade” (CÂNDIDO, 2001, p.24), esta autora 

ainda sugere bilhetes e cartas, que podem ser enviados aos próprios colegas explicando tudo 

que foi apreendido em determinada aula. 

Quanto mais textos desse tipo forem apresentados em sala de aula, mais haverá a 

possibilidade da escrita dos alunos evoluírem, entretanto, alguns cuidados básicos devem ser 

tomados. Os alunos devem ter consciência dos elementos que compõem os gêneros 

discursivos, devem levar em conta a formação de textos coesos e coerentes considerando a 

quem se dirige e o tema em questão e, sobretudo, devem ter consciência da significação 

deixada no texto, de modo que os leitores possam se aproximar ao máximo do que foi 

realmente intencionado e escrito pelo autor.   

 Para quem ensina matemática, deve haver uma preocupação ainda maior sobre estes 

fatores levantados no parágrafo anterior. Possivelmente um trabalho em conjunto com 

professores de língua portuguesa poderia auxiliar na obtenção de melhores resultados no que 

se refere à utilização dos diferentes modelos de textos escritos em sala de aula.  
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Com base nos estudos realizados sobre leitura, passamos a compreendê-la como uma 

atividade de captação das ideias do autor, cabendo ao leitor o reconhecimento do sentido das 

palavras e estruturas do texto, podendo ser este escrito ou não. Quando escrito, torna-se uma 

atividade interativa altamente complexa de produção de sentido, que se concretiza com base, 

dentre outros fatores, nos elementos linguísticos presentes no texto e na sua forma 

organizacional, além do conhecimento de mundo do próprio leitor. 

Quando não escrito, a leitura passa a ser realizada sobre: imagens, comportamentos, 

gestos, expressões etc., que são também circunstâncias complexas e interativas, nas quais 

podemos produzir significados. Existe, por assim dizer, uma leitura inicial de um determinado 

fato, uma observação do ocorrido, em seguida vem a reflexão coordenada com nossas 

conclusões. Mesmo tendo esta perspectiva em mente, trataremos, quase sempre, a leitura 

atrelada aos textos escritos, entretanto, em alguns momentos perceberemos sua ampla 

aplicação.   

A leitura tem como objetivo reviver marcas materiais expressas anteriormente por 

quem o escreveu, ela referencia um diálogo entre o leitor e a intenção de dizer do autor, pois 

cabe a quem está lendo agora interpretar o que o escritor necessariamente quis dizer com 

aquele escrito, o que está sendo realmente expresso, é uma tentativa de comunicação com 

autor, pois este naquele momento não está presente. 

A leitura é um processo construtivo que permite relacionar as diferentes partes de um 

texto e os conhecimentos prévios do leitor, possibilitando-os relacionar estes conhecimentos 

com os novos. Por conseguinte, interpretações distintas podem surgir, tendo em vista que as 

mesmas dependem destes conhecimentos prévios e da intenção de leitura do sujeito frente ao 

que está escrito. De acordo com o referencial de expectativas para o desenvolvimento da 

competência leitora e escritora no ciclo II, o processo de compreensão envolve a coordenação 

de alguns elementos como “[...] as particularidades do texto, os objetivos visados com a 

leitura, às circunstâncias em que esta ocorre e as características pessoais do leitor” (BRASIL, 

2006, p.23). 

Estes pressupostos, para nós, torna a leitura um ato do conhecimento e não um ato 

mecânico e nem de memorização, onde se decodifica apenas os sinais gráficos. A mesma 

deve trazer a tona significados, porém não se utilizando somente da interpretação, mas 

também da “[...] decodificação, análise, síntese, antecipação e autocorreção” (SMOLE; 

DINIZ, 2001, p.70). 

Em se tratando da matemática é comum ouvirmos a seguinte frase “os alunos não 

conseguem interpretar o que o problema pede”, em minha própria experiência como professor 
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já vivenciei este fato, poderia até dizer que em algum momento da minha vida pronunciei tal 

frase, é uma dificuldade que encontramos neste ensino e que, frequentemente, creditamos na 

“conta” dos professores de língua portuguesa por acharmos que é consequência da pouca 

habilidade para a leitura. O que não paramos para pensar é que o problema pode estar no texto 

que indicamos ao aluno ler e que nele se apresenta outra linguagem, bem especifica da 

matemática, que pouco se assemelha a da língua materna. 

Neste sentido, Smole e Diniz (2001, p.72) colocam que 
 

[...] O estilo no qual os problemas de matemática geralmente são escritos, a 

falta de compreensão de um conceito envolvido no problema (...) palavras 

que têm significados diferentes na matemática e fora dela – total, diferença, 

ímpar, média, volume, produto – podem constituir-se em obstáculos para que 

ocorra a compreensão.  

 

 Um fator que colabora para esse tipo de dificuldade é a pouca importância dada ao 

trabalho com a leitura nas aulas de matemática, principalmente, que oportunize aos alunos se 

defrontarem com situações efetivas e diversificadas, contextualizadas, que permitam aos 

mesmos buscarem significados, novos conceitos e enriquecerem seu vocabulário matemático, 

estabelecendo conexões entre aquilo que sabem e o que estão aprendendo. Por muitas vezes, 

um trabalho que poderia ser realizado através da leitura, por não ser intuito do professor, dá 

lugar a explicações orais ou até mesmo, como costuma-se dizer, à “macetes” e “receitas”. 

 Há, ainda, casos como os colocados por Fonseca e Cardoso (2009, p.66), em que 

 

[...] quando os professores promovem a leitura (...) restringem as 

possibilidades dessa leitura a apenas um apoio à atividade matemática 

propriamente dita, sem explorar o que os textos podem proporcionar de 

informação, instrução, aprendizagem, conhecimento, do modo de 

organização do saber matemático, prazer...  

 

Um dos fatores contribuintes para esta situação se alicerça na formação destes 

professores, por uma concepção fragmentada, positivista do conhecimento. Outro fator que 

supomos também existir reside na preocupação decorrida pela imprevisibilidade inserida nas 

consequências que poderiam ocorrer ao modificar as ações em sala de aula. Estes pontos aqui 

levantados não prejudicam somente o trabalho com a leitura e a escrita, mas também a 

utilização das diversas tendências de ensino para a matemática.  

Não poderíamos esquecer também que estes dois elementos sofrem certo tipo de 

preconceito, pois são caracterizados como atribuições das disciplinas e não se abre 

possibilidades para que eles sejam vistos como atividades de linguagem “[...] fundamentais 
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para o desenvolvimento do individuo em sociedades tecnológicas” (KLEIMAN; MORAES, 

1999, p.24).  

Sobre a condução da leitura nas aulas de matemática, Solé (1998) indica que há 

diversas formas: ler para aprender, por prazer, para obter uma informação, para seguir 

instruções, para comunicar um texto a outrem, para praticar a leitura em voz alta, para 

verificar o que compreendeu. É possível variarmos nossos objetivos em sala de aula, dentro 

da perspectiva da leitura, considerando sempre que os alunos precisam aprender a ler 

matemática e ler para aprender matemática.        

A rotina de leitura e os textos adequados aos objetivos traçados são pontos 

extremamente importantes que não podem ser esquecidos pelo professor. A rotina diz respeito 

aos momentos de leitura individual ou compartilhada, oral ou silenciosa e os textos a 

situações variadas e diversificadas que não se afastem do objetivo. Salientamos que tais 

leituras devem possibilitar compreensões e significados aos alunos. 

Smole e Diniz (2001) também destacam outro aspecto importante para o trabalho com 

a leitura nas aulas de matemática: a motivação. Deve estar claro para os alunos que os mesmo 

têm todas as condições de “[...] saber o que irão ler e compreender o que será lido” (SMOLE; 

DINIZ, 2001, p.72), elas destacam ainda alguns elementos importantes, os quais podem 

contribuir para esta motivação:  

 

 Os objetivos da leitura estarem claros para todos. 

   A leitura oferecer alguns desafios. 

 O ato de ler constituir-se em uma tarefa possível para os alunos. 

 O trabalho ser planejado de modo que as leituras escolhidas tenham os 

alunos como referência. 

 Os alunos terem ajuda de que necessitarem e a possibilidade de 

perceberem seus avanços. 

 

Entendemos que, necessariamente, todos estes elementos precisam ser contemplados 

em uma leitura. Para isso, Fonseca e Cardoso (2009, p.66), ressaltam a importância de utilizar 

textos que permitam “[...] contextualizar o ensino de Matemática na realidade do aluno, 

[focalizando] anúncios de produtos, mapas, contas de serviços públicos ou particulares, 

visores de aparelhos de medida etc. (...) em geral inseridos nos enunciados dos problemas” 

(grifo do autor).  

Outros autores como Wanderer (2001) e Corrêa (2009) defendem a utilização de 

textos veiculados pela mídia para serem utilizados em sala de aula como fontes de leitura. 

Wanderer (2001) constatou em suas pesquisas que práticas de leitura de jornais e revistas são 

bastante realizadas por alunos com objetivos informativos e de lazer. Primeiramente ela 
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discute junto aos seus alunos o que está sendo veiculado na mídia interpretando, 

problematizando e desenvolvendo assim estratégias para a leitura crítica. Para o ensino da 

matemática a autora salienta que muitas destas informações se apresentam sob a forma de 

dados numéricos.   

Nesta mesma perspectiva, Corrêa (2009) aufere aos textos jornalísticos um papel 

fundamental na escola. Eles permitem um trabalho transdisciplinar e interdisciplinar, além 

disso, promovem interesses nos alunos, pois possibilitam aos mesmos escolher o assunto 

instigando sua curiosidade. Segundo Sánches (1999) a mídia utiliza a linguagem matemática 

para comunicar certos fatos sociais, sendo então uma forma alternativa para proporcionar a 

aprendizagem. 

Entretanto, entendemos também que há textos escritos que necessariamente não se 

apresentam envolvidos por grande quantidade de números. Os mesmos podem vir a ser de 

interesse do aluno e retratarem situações de sua própria realidade. Estamos nos referindo a 

textos com determinados temas que em princípio parecem não existir ligações com a 

matemática, mas que podem ser adaptados de forma a contemplar os conteúdos desta 

disciplina. Temas como: o tratamento do lixo; construção civil e sustentabilidade; produção 

agrícola e o atendimento à necessidade alimentar, dentre outros.  

Neste caso, também estaríamos fazendo um trabalho trans e interdisciplinar e a 

matemática estaria à serviço destes temas. A leitura de textos que os retratassem serviria como 

um agente social a favor dos que leem e, consequentemente, a matemática extraída destes 

estaria intrinsecamente ligada a outras disciplinas e, principalmente, à realidade do sujeito.  

Com essa compreensão sobre leitura, além de alguns indícios de como pode ser sua 

utilização em uma aula de matemática, achamos necessário expor, em breves palavras, o 

nosso entendimento sobre proficiência leitora, visto que, o nosso trabalho se posiciona, como 

já referido antes, neste assunto. Vejamos a seguir. 

 

2.5.4 Proficiência leitora e a matemática  

 

Compreendemos que o termo proficiência significa qualidade de quem tem a 

capacidade, competência e habilidades para lidar, eficazmente, com determinado assunto. Um 

sujeito proficiente é alguém que possui aptidão para realizar algo, que tem perfeito domínio 

sobre certo assunto e, claro, conhecimento para executá-lo ou discuti-lo.  

No início do tópico anterior estabelecemos um pequeno contato sobre o que pode ser a 

proficiência no âmbito da leitura. Sobre este assunto, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
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Língua Portuguesa para o ensino fundamental colocam que um leitor proficiente
38

 consegue 

realizar, 

 
[...] um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus 

objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que 

sabe sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de 

escrita, etc. Não se trata simplesmente de extrair informação da escrita, 

decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. (...) [Ler é] uma 

atividade que implica, necessariamente, compreensão na qual os sentidos 

começam a ser constituídos antes da leitura propriamente dita. Qualquer 

leitor experiente que conseguir analisar sua própria leitura constatará que a 

decodificação é apenas um dos procedimentos que utiliza quando lê: a leitura 

fluente envolve uma série de outras estratégias como seleção, antecipação, 

inferência e verificação, sem as quais não é possível rapidez e proficiência. É 

o uso desses procedimentos que permite controlar o que vai sendo lido, 

tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, arriscar-se diante do 

desconhecido, buscar no texto a comprovação das suposições feitas, etc. 

(BRASIL, 2001, p.53-54). 

 

Com base no exposto, entendemos que ler é um ato que está alicerçado na capacidade 

humana de compreender e interpretar o mundo, possibilitando relacionar-se com ele. Ou seja, 

ler, não é apenas ter a capacidade de realizar decodificações, mas também de ter a habilidade 

de atribuir significados, de maneira não superficial, a qualquer tipo de informação tratada nos 

mais variados contextos da atividade humana. 

Para entendermos um pouco mais, Martins (2007, p.32) nos explica que, 

 

Decodificar é um ato mecânico que envolve a decifração de um código, em 

nosso caso, o alfabeto; Compreender, ao contrário do decodificar, não é um 

ato mecânico, já que envolve a percepção de intenções e o entendimento do 

sentido. O compreender está num nível mais superficial do texto, 

estabelecido entre o decodificar e o interpretar. Já o Interpretar, que é o 

mais profundo, estando além da decodificação e da compreensão, é um ato 

que envolve a decifração do sentido oculto presente no sentido aparente 

apresentado na compreensão, é o ajuizar intenção, o dar sentido 

propriamente dito ao texto. (grifo nosso). 

 

Pensando nos mais variados tipos de códigos encontrados no mundo e não apenas no 

alfabético, um proficiente leitor
39

, diante de uma atividade de leitura, consegue decodificar, 

compreender e interpretar o que se apresenta a ele, aproximando-se daquilo que o autor do 

                                                 
38

 É importante esclarecer que tanto os documentos oficiais quanto alguns teóricos investigados por nós, 

utilizavam quase sempre a palavra “competência” e suas derivações para se referirem aos bons leitores, 

entretanto, por conveniência, utilizaremos a palavra “proficiência” para este mesmo fim, por ser a palavra que, 

por opção, foi adotada por nós e que já vínhamos utilizando ao longo deste trabalho.  
39

 Entendemos que a proficiência leitora de um sujeito está sempre em desenvolvimento. Sendo assim, é 

impossível afirmar que tal sujeito não precise mais evoluir sua capacidade leitora, ou seja, que ele tenha chegado 

ao último estágio desta capacidade. Em nosso texto estamos tratando de um sujeito com habilidades leitoras 

bastante desenvolvidas.  
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código ou do texto escrito intencionou comunicar. De maneira reflexiva, este leitor consegue 

produzir conclusões mais efetivas e coerentes, questionamentos, dúvidas e discordâncias 

sobre o objeto percebido. 

Oliveira e Pires (2010), apoiados em Foucambert (1997)
40

, apresentam alguns 

fundamentos ligados à proficiência leitora. Para eles, um proficiente leitor conseguirá com 

mais facilidade: encontrar objetivos plausíveis para ler, definindo um projeto para tal; atribuir 

muito mais significados ao texto, pois terá mais facilidade em ativar os seus conhecimentos 

prévios que o auxiliem nesta leitura; organizar de melhor modo às possibilidades sintáticas e 

semânticas; emancipar-se do texto buscando sentidos em outros; conscientizar-se da 

intertextualidade do processo ocasionado pela leitura, percebendo ligações existentes entre 

aquele texto com outros. 

De modo geral, habilidades como as mencionadas no parágrafo anterior, além das que 

seguem: analisar, inferir, sintetizar, significar, conceber, transcender, extrapolar, replicar, 

projetar, decodificar, antecipar, interpretar, compreender, autocorrigir, operar e mentalizar, 

são características conquistadas por um leitor proficiente.   

Um proficiente leitor consegue utilizar todas as habilidades ora mencionadas nos mais 

variados contextos. Este, com mais facilidade, realiza leituras sobre mundo, ou seja, lê com 

mais clareza o que lhe ocorre a sua volta, em seu cotidiano. Por meio da leitura, compreende 

com mais desenvoltura as variadas áreas do conhecimento, inclusive a matemática. 

Entretanto, não se pode dizer que as habilidades mencionadas anteriormente são 

utilizadas da mesma forma em linguagens diferentes. Na língua materna e na matemática, por 

exemplo, estas habilidades devem atuar de maneira distinta, pois, as áreas mencionadas 

possuem suas próprias características, dentre elas: alguns símbolos são diferentes e os que são 

iguais são tratados de modos distintos; suas formas escritas também são diferentes, na 

matemática, por exemplo, apresenta-se por muitas vezes os algoritmos verticalmente, 

horizontalmente ou diagonalmente; a manipulação e os significados não são os mesmos sobre 

seus objetos, por conseguinte, também não será o modo de raciocinar sobre tais entes, o 

mesmo pode-se dizer sobre as regras e as propriedades de cada área. Dessa forma, fazer uma 

inferência ou síntese sob um contexto da língua materna não se traduz da mesma maneira sob 

um contexto da linguagem matemática. 

                                                 
40

 FOUCAMBERT, J. A Criança, o Professor e a Leitura. Tradução de Marleine Cohen e Carlos Mendes 

Rosa, Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
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Percebemos que um sujeito tem em sua própria natureza uma proficiência leitora 

imbricada pelo conjunto de habilidades inerentes a tal proficiência que foram conquistadas ao 

longo do tempo. Esta conquista se deu, além de outras formas, pelo caminhar deste sujeito 

pelas tantas áreas do conhecimento. Cada área desta contribui de certa maneira para a 

aquisição e amadurecimento destas habilidades, portanto, não será “essa” ou “aquela” 

disciplina que contemplará todos os benefícios para o desenvolvimento da proficiência leitora 

no sujeito. 

Queremos dizer que, quando em certa ocasião, comentamos que um indivíduo é, 

especificamente, um proficiente leitor em língua materna, na verdade, estaremos dizendo que 

ele possui/conquistou/desenvolveu habilidades intrínsecas a sua própria proficiência leitora, 

indispensáveis para tal campo, e que consegue utilizá-las com veemência nesta área e não, 

necessariamente, em outra. Dessa forma, o desenvolvimento da proficiência leitora não é 

apenas uma tarefa dos professores de língua portuguesa e sim uma responsabilidade de todas 

as áreas do conhecimento.  

A concepção dessa importância é fundamental para o desenvolvimento de práticas de 

ensino mais eficazes, no que refere a consolidação do conhecimento pelo aluno, que 

favoreçam a compreensão dos significados inerentes a um dado objeto, no contexto em que é 

tratado. 

Contudo, tendo em vista o processo de aprendizagem já mencionado, que considera os 

estudos de Piaget e Bakhtin, no qual concebemos um objeto por meio de outro e relacionando 

este entendimento com as habilidades leitoras já conquistadas por um sujeito, percebemos que 

estas podem auxiliar na compreensão de novos conhecimentos. Ao deparar-se pela primeira 

vez com um determinado objeto matemático, por exemplo, será necessário aprender a ler este 

objeto e ler para aprendê-lo
41

, com isso, o sujeito, além de adaptar-se a eles, compreenderá 

como utilizar suas habilidades leitoras anteriormente apropriadas para perceber como estes 

objetos são processados, significando-os. Consequentemente, novas habilidades leitoras 

poderão ser adquiridas (habilidades necessárias para realizar leituras mais significativas destes 

objetos) e as já conquistadas poderão ser potencializadas, de forma a serem novamente 

utilizadas sobre outros novos conhecimentos.  

Finalizando esta discussão, o que caracteriza então, especificamente, um proficiente 

leitor em matemática? Inicialmente, podemos dizer que um leitor proficiente em matemática 

                                                 
41

 A necessidade de aprender a ler os objetos matemáticos e ler para aprendê-los, de forma a melhor 

compreendê-los já foi discutido no tópico anterior. Salientamos que este entendimento não se aplica apenas aos 

objetos matemáticos, mas a todas as áreas que possuem sua própria linguagem.  



55 

 

possui habilidades para realizar leituras significativas nesta área, com isso, consegue melhor 

visualizar/perceber o concretismo e o desenvolvimento dos objetos intrínsecos a mesma, nas 

mais variadas atividades humanas, como: a música, a dança, os esportes, dentre outras.  

Ao tratarmos de textos escritos, percebemos, por meio de nossas leituras, que há dois 

caminhos possíveis de leituras para a matemática. O primeiro deleita-se, especificamente, na 

leitura dos símbolos matemáticos em si. O segundo, por sua vez, concentra-se em situações 

contextualizadas, quando a relação com a língua, a exemplo da materna, passa a ser mais 

efetiva.   

No primeiro caso, um leitor proficiente em matemática, consegue, não apenas 

compreender, analisar e dar sentido a manipulação dos seus objetos, concebendo suas regras e 

propriedades, como também lhes dá significados. Por exemplo, em uma soma de frações com 

denominadores diferentes, poderemos resolver esta situação encontrando o mínimo múltiplo 

comum entre estes denominadores, neste caso, tal sujeito conseguirá não só manipular os 

algoritmos em questão, mas também terá entendimento sobre o que está realizando, dando 

sentido ao processo utilizado na resolução da questão, bem como aos símbolos a serem 

manipulados, tratando-as (as frações) como números que exprimem uma ou mais partes iguais 

em que foi dividido uma unidade ou um inteiro.   

No segundo caso, o leitor consegue decodificar e significar individualmente e 

conjuntamente os símbolos e caracteres encontrados no texto, visualizando-o como um todo e 

percebendo o contexto significativo que este apresenta, transformando aquilo que foi lido em 

conhecimento, de forma coesa. Neste caso, o proficiente leitor passa a ter mais ferramentas 

para solucionar problemas e, assim, terá mais facilidade de conectar, quando possível, a 

realidade descrita no problema com o(s) conteúdo(s) necessário para solucioná-lo, pois, como 

já mencionado, no primeiro caso, os objetos matemáticos, para este leitor, possuem 

significados que ultrapassam a barreira da manipulação mecânica dos algoritmos.  

Sintetizando, em ambos os casos, um leitor proficiente em matemática consegue 

melhor analisar um problema desta área, fazendo conjecturas, coordenando de maneira 

significativa às informações contidas no problema (sejam elas matemáticas ou não), 

mentalizando-as, podendo ocasionar inferências e antecipações para solucioná-lo. 

Entretanto, vale ressaltar que esta compreensão não implica que o sujeito, 

necessariamente, resolva qualquer problema, pois, para isso, também se exige dele algo mais 

que apenas saber utilizar sua faculdade leitora, como, por exemplo: ter um domínio amplo 

do(s) conteúdo(s) matemático(s) em questão; e/ou um raciocínio lógico-matemático mais 

apurado para determinado problema, dentre outras competências.  
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Destacamos também que a matemática, por exemplo, área subdividida em campos 

distintos, apesar de relacionados entre si, como: aritmética, álgebra e geometria, os quais 

contemplam conteúdos que, por vezes, complementam-se, o desenvolvimento da proficiência 

leitora não pode deixar de ser estimulado, passando a exigir do professor um conhecimento 

que transcende aquele específico da área com a qual está atuando e que está intimamente 

ligado à aprendizagem, o da linguagem.  

 Por fim, comentamos algumas vezes, durante este trabalho, que focalizamos na leitura 

para o desenvolvimento de nossa proposta de ensino e para a construção de parâmetros 

avaliativos de proficiência leitora dos objetos matemáticos. Para isso, trabalhamos com textos 

escritos que contivessem informações e curiosidades. A partir deles, estimulamos discussões, 

levantando questões para que os alunos pudessem refletir e responder, sendo nesse sentido, 

que a escrita pôde ser também utilizada. Apesar de termos realizado neste capítulo um breve 

comentário sobre a escrita, nos poupamos de uma análise mais complexa sob sua utilização, 

por motivos já mencionados em nossa Introdução. 

 Sabemos de sua grande importância, entretanto, compreendemos que seja necessário 

realizar outro trabalho que contemple, especificamente, tudo que concerne à escrita e suas 

competências cognitivas. Porém, temos consciência que deixar de usá-la seria algo 

improvável, dessa forma, os alunos puderam utilizá-la para produzir e responder questões 

provenientes dos textos discutidos em sala de aula, bem como de outros problemas que 

levantamos na modelagem matemática. Além disso, a produção escrita dos estudantes 

também foi utilizada na perspectiva de dar subsídios a nossa análise.  

No item a seguir abordamos sobre a modelagem matemática e a contribuição desta 

neste estudo. 

 

2.6 Modelagem Matemática 

 
 Podemos dizer que optamos pela modelagem matemática por entendermos que a 

mesma nos permitiria alcançar os propósitos atrelados a esta dissertação, principalmente os 

relacionados à leitura, visto que passamos a entender a modelagem como um tipo de leitura e 

escrita do mundo. Não queremos dizer que, para tanto, a modelagem seja a mais adequada, 

porém, como já explicado em nossa introdução, tivemos uma aproximação maior com a 

mesma.   

A modelagem matemática, em nosso entendimento, possibilita, além de outras 

situações, interações comunicativas entre os participantes: aluno/aluno e professor/aluno. Esta 

tendência, como mostram, por exemplo, os estudos de Biembengut e Hein (2000), Burak 
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(1992) e Bassanezi (2002) não só favorece a relação ensino/aprendizagem, dando aos alunos 

maiores possibilidades de compreensão dos conceitos matemáticos, como também desenvolve 

habilidades de pesquisa e experimentação no aluno, levando em consideração o seu contexto 

sociocultural e viabilizando a interdisciplinaridade.  

Entretanto, o uso da modelagem também oferece obstáculos para o seu uso em sala de 

aula, tratam-se de dificuldades encontradas por alguns estudiosos ao aplicá-la no ensino da 

matemática. Nos tópicos a seguir, apresentamos alguns dos benefícios e dificuldades de 

utilização da modelagem matemática na prática educativa. 

 

2.6.1 Modelo e Modelagem Matemática: Definições 

 

 De maneira bastante simples, poderíamos dizer que modelagem é um processo 

utilizado para a obtenção de modelos matemáticos ou não. Trata-se de um conjunto de etapas 

a serem seguidas com o propósito de gerar uma ferramenta capaz de lidar com um 

determinado tipo de problema. No caso da matemática, poderíamos dizer que esta ferramenta 

estará constituída por sua própria linguagem, a simbólica.  

  Para Burak (1992, p.62) a modelagem matemática é “[...] um conjunto de 

procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar matematicamente os 

fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e tomar 

decisões”.  

Autores, como Biembengut e Hein (2000, p.11), concebem modelagem matemática 

como “[...] a arte de expressar, por intermédio da linguagem matemática, situações-problema 

reais [sendo um] processo que emerge da própria razão e participa da nossa vida como forma 

de constituição e de expressão do conhecimento”. 

 Segundo Bassanezi (2002, p.16), modelagem matemática “[...] consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando 

suas soluções na linguagem do mundo real”. Se quisermos entender a matemática do nosso 

cotidiano, a modelagem será um caminho, pois a mesma possibilitará traduzirmos um 

problema real para a linguagem matemática. 

Estas definições fortaleceram nossa percepção de que a modelagem matemática pode 

ser uma poderosa ferramenta para a resolução de situações-problema
42

. Almeida e Dias 

                                                 
42

Situação-problema para nós é um recorte de um domínio complexo, cujo desenvolvimento implica mobilizar 

recursos, tomar decisões e ativar esquemas. São fragmentos relacionados ao que nos remete dentro do nosso 

cotidiano como: o trabalho, a interação com as pessoas, a realização de tarefas, o enfrentamento de conflitos etc. 

Estes não possuem soluções evidentes e exigem que o resolvedor combine seus conhecimentos e decida pela 

maneira de usá-los em busca da solução (DINIZ, 2001). 
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(2004) comentam que a mesma pode servir como uma alternativa para o processo de ensino e 

aprendizagem da matemática, permitindo o desenvolvimento de um conhecimento mais 

reflexivo e crítico, envolvendo a realidade dos estudantes. A modelagem para eles não 

favorece, pontualmente, a resolução de problemas matemáticos, mais que isso, auxilia os 

alunos em seu processo de aprendizagem.  

 Nesta perspectiva, tal tendência é visualizada, por vários outros autores, a exemplo de 

Barbosa (2001a), Chaves (2005) e Skovsmose (2001), como um ambiente de ensino e 

aprendizagem, em especial, para a matemática, devido não só trabalhar situações-problema 

que de fato interessam aos alunos, mas também por permitir que a matemática seja utilizada 

em algumas destas situações.  

 Por a modelagem permitir um tratamento realístico à matemática e não apenas 

abstrato, por estimular a comunicação de ideias e conduzir os alunos à pesquisa, os autores 

ora citados argumentam que esta tendência é um ambiente propenso ao ensino, cuja principal 

consequência é o aprendizado. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, 

publicados em 1998 pelo Ministério da Educação, também mencionam a modelagem como 

um ambiente de aprendizagem, o qual favorece a investigação, por meio da matemática, de 

situações decorrentes de outras áreas da realidade. 

 Na literatura, podemos observar algumas definições que implicam a modelagem ser, 

dentre outras formas, um método ou uma metodologia de ensino, uma arte de resolução de 

problemas ou um processo dinâmico de criação de modelos, porém, concordamos com alguns 

autores quando comentam que a modelagem cria um ambiente de ensino e aprendizagem, não 

descartando outras formas de enxergar a modelagem, mas inferindo que as mesmas possam 

fazer parte deste ambiente propício ao ensino.       

  A finalidade da modelagem é a formação e estruturação de um modelo. Mas, afinal, o 

que é um modelo? E o que difere modelo de modelagem? Para Biembengut e Hein (2000, 

p.11), “[...] a ideia de modelagem suscita a imagem de um escultor trabalhando com argila 

produzindo um objeto”. O modelo seria este objeto o qual está sendo produzido e a 

modelagem o processo de produção de tal modelo. 

 Biembengut (2004, p.16) indica que modelo, 

 
[...] é um conjunto de símbolos os quais interagem entre si representando 

alguma coisa. Essa representação pode se dar por meio de desenho ou 

imagem, projeto, esquema, gráfico, lei matemática, dentre outras formas. Na 

matemática, por exemplo, um modelo é um conjunto de símbolos e relações 

matemática que traduzem, de alguma forma, um fenômeno em questão (...) 

O modelo não é objeto, obra arquitetônica ou tecnologia, mas projeto, 
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esquema, lei ou representação que permite a produção ou reprodução ou 

execução dessa ação. Um carro ou um aparelho doméstico, por exemplo, não 

são modelos, mas os projetos que o geraram.  

  

Em linguagem matemática, um modelo pode ser expresso por meio de diagramas, 

fórmulas, equações algébricas, tabelas, representações geométricas, dentre outros termos. Sua 

finalidade é traduzir
43

 de alguma forma um fenômeno em questão, um objeto que esteja sendo 

estudado. Para ser construído é preciso que o fenômeno ou objeto seja cuidadosamente 

observado, interpretado e captado todos os significados que produz.  

 Para que isso ocorra são necessários certos procedimentos, sendo um conjunto destes o 

que chamamos de modelagem. Portanto, esta tem como um dos seus objetivos elaborar um 

modelo, sendo ele, de qualquer área do conhecimento. No caso da matemática esse processo 

de modelagem requer algumas habilidades particulares, como ter conhecimento dos objetos 

matemáticos e de seus mecanismos, além da capacidade de ler os fenômenos sob a ótica da 

matemática. 

 Chaves (2005, p. 9) levanta ainda outro ponto sobre os modelos matemáticos, frisando 

que “[...] um modelo matemático só é um modelo, se servir de referência ou se permitir ser 

reproduzido para a resolução de problemas semelhantes que originaram o modelo, além de ser 

mola propulsora para o desenvolvimento de outros conhecimentos”.  

 Entendendo que a modelagem matemática possa realmente criar um ambiente de 

ensino e aprendizagem, vejamos a seguir um pouco mais sobre tal questão.  

 

2.6.2 Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem 

 
 Uma das características principais da modelagem matemática reside na perspectiva 

realística
44

 em que a matemática formal, ensinada nas escolas, é trabalhada. Existe, nos que 

defendem a modelagem como estratégia de ensino, uma preocupação em resolver situações-

problema ligadas ao cotidiano do aluno, utilizando esta matemática formalizada ministrada 

em sala de aula. Vejamos por que.   

Um dos benefícios pedagógicos atrelados a essa prática em sala de aula está 

relacionado a uma nova visão que os alunos passam a ter dos objetos matemáticos, pois 

observam diretamente a aplicabilidade destes em sua vida, em seu cotidiano. Segundo 

Abdanur, Barbieri e Burak (2004, p.6) estas aplicações “[...] servem para estimular o aluno 

                                                 
43

 Traduzir no sentido de fazer uma leitura significativa do fenômeno e representá-lo, por exemplo, através da 

escrita.  
44

 Quando falamos em realidade, estamos nos referindo àquela vivida por nós em nosso dia a dia, a ideia que 

temos desta relacionada à modelagem é simples, sem definições mais complexas. 
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que não tem empatia pela disciplina de Matemática a aprendê-la, animado pela curiosidade de 

ver como essa ciência pode ajudá-lo a resolver situações relativas a outros centros de 

interesse”.  

De acordo com o tópico anterior, a modelagem matemática implica em um processo 

de elaboração de um modelo que possibilita resolver determinado tipo de problema do nosso 

dia a dia, este modelo, segundo os autores citados no parágrafo anterior, é de grande 

importância para a formação intelectual do aluno, além de fazê-lo compreender que existe a 

necessidade de um “[...] uso rigoroso dos termos e símbolos matemáticos” (ABDANUR; 

BARBIERI; BURAK, 2004, p.6), visto que o aluno perceberá que sem esse rigor, a sentença 

matemática se apresentará como uma proposição sem sentido, já que se trata de algo aplicado 

a sua realidade vivida e essa percepção será capaz de fazer com que a linguagem matemática 

tenha mais significado, tornando-se compreensível. 

 Barbosa (2001a) descreve que a modelagem desenvolve nos alunos uma nova visão 

sobre os entes matemáticos, para ele, a mesma torna possível promover conhecimentos 

reflexivos, classificado por ele como corrente sócio-crítica de modelagem. Dessa forma “[...] 

as atividades de Modelagem são consideradas como oportunidades para explorar os papéis 

que a matemática desenvolve na sociedade contemporânea” (BARBOSA, 2001a, p.4), a 

mesma deve ser vista como um meio para questionar a realidade vivida, possuidora de um 

potencial capaz de gerar algum nível de crítica sobre a matemática e sua aplicabilidade na 

sociedade e até mesmo sobre a própria modelagem.  

Abdanur, Barbieri e Burak (2004), assim como Scandiuzzi (2002), salientam que essa 

aproximação que a modelagem estabelece entre a matemática e a realidade vivida produz um 

grande ganho para o sistema educacional, pois além de tornar-se um aporte para a resolução 

de situações-problema provenientes da própria realidade e de desenvolver de forma mais 

dinâmica o conteúdo em sala de aula, proporciona aos alunos experiências interativas dando-

lhes não só a capacidade de visualizar o lado prático da matemática na sociedade, mas 

também de mostrar a estes o perfil solidário que as pessoas podem ter na busca de solução 

para um problema e na cooperação que um pesquisador pode dar para o estabelecimento de 

uma “[...] sociedade melhor e mais fraterna” (SCANDIUZZI, 2002, p.3). 

Esta perspectiva realista que a modelagem possibilita, permite observarmos 

diretamente a aplicabilidade dos objetos matemáticos em nosso cotidiano e isso auxilia 

bastante no aprendizado do aluno, pois ele passa a associar, de maneira mais dinâmica, este 

aprendizado com o seu dia a dia, atribuindo-lhe mais interesse em aprender, compreendendo 
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com mais facilidade os termos e símbolos desta área e a sua natureza rigorosa. Os conteúdos 

estudados passam a ter mais significado e sentido, 

 
[...] sentido, porque, partindo de problemas reais que conferem utilidade à 

matemática já aprendida, podemos ir além da resolução de exercícios 

repetitivos que não dizem nada para o aluno quanto a utilidade de ‘quê’ e do 

‘para quê’ fazem, e, significado, porque estarão relacionando a linguagem 

simbólica própria da matemática com a linguagem textual de uma situação 

real problematizada, que prescinde da compreensão dos objetos 

matemáticos. (CHAVES, 2005, p.27). 

 

 Esta associação entre a aprendizagem e o cotidiano se faz de maneira expressiva e 

reflexiva sobre o verdadeiro papel da matemática na sociedade. Além de trazer a tona um 

movimento solidário e cooperativo entre as pessoas para a obtenção de uma solução para uma 

determinada situação-problema.   

Além disso, a motivação entre os mesmos está presente neste ambiente e dessa forma 

quando “[...] motivados para aprender matemática e aprendê-la em um nível suficiente para 

ser aplicada em problemas de outras áreas, sobretudo, [os permite] saber utilizá-la para 

compreender a sua realidade” (CHAVES apud MACHADO JÚNIOR, 2005, p.39)  

De forma sistemática, Barbosa e Santos (2007) apoiados em Blum
45

 (1995), sintetizam 

os pontos comentados nos parágrafos anteriores como argumentos para a inclusão da 

modelagem no currículo de matemática, da seguinte maneira: 

 

 Motivação: os alunos sentir-se-iam mais estimulados para o estudo de 

matemática, já que vislumbrariam a aplicabilidade do que estudam na 

escola.  

 Facilitação da aprendizagem: os alunos teriam mais facilidade em 

compreender as idéias matemáticas, já que poderiam conectá-las a outros 

assuntos.  

 Preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas: os 

alunos teriam a oportunidade de desenvolver a capacidade de aplicar 

matemática em diversas situações, o que é desejável para moverem-se no 

dia-dia e no mundo do trabalho.  

 Desenvolvimento de habilidades gerais de exploração: os alunos 

desenvolveriam habilidades gerais de investigação.  

 Compreensão do papel sócio-cultural da matemática: os alunos 

analisariam como a matemática é usada nas práticas sociais.    
 

 Bassanezi (2002), em seu livro Ensino-aprendizagem com modelagem matemática, 

formaliza outros cinco argumentos que, como compreendemos, abrange e amplia, de certo 

                                                 
45

 BLUM, W. Applications and Modelling in mathematics teaching and mathematics education – some important 

aspects of practice and of research. In: SLOVER, C. et al. Advances and perspectives in the teaching of 

mathematical modeling and applications. Yorklyn: Water Street Mathematics, 1995. 
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modo, alguns indícios destacados por Barbosa e Santos (2007). Tais argumentos enfatizam a 

importância da modelagem matemática como estratégia de ensino e aprendizagem, a saber: 

 

 Argumento formativo: enfatiza (...) a performance da modelagem 

matemática para desenvolver capacidades em geral e atitudes dos 

estudantes, tornando-os explorativos, criativos e habilidosos na 

resolução de problemas.  

 Argumento de competência crítica: focaliza a preparação dos 

estudantes para a vida real como cidadãos atuantes na sociedade, 

competentes para ver e formar juízos próprios, reconhecer e entender 

exemplos representativos de aplicações de conceitos matemáticos.  

 Argumento de utilidade: (...) pode preparar o estudante para utilizar a 

matemática como ferramenta para resolver problemas em diferentes 

situações e áreas.  

 Argumento intrínseco: considera que a inclusão de modelagem (...) 

fornece ao estudante um rico arsenal para entender e interpretar a própria 

matemática em todas suas facetas.  

 Argumento de aprendizagem: garante que os processos aplicativos 

facilitam ao estudante compreender melhor os argumentos matemáticos, 

guardar os conceitos e os resultados, e valoriza a própria matemática.  
 

Tanto os indícios citados por Barbosa e Santos (2007) como estes argumentos tratados 

por Bassanezi (2002) retratam não só os seus pensamentos sobre o ambiente de ensino e 

aprendizagem, mas também o de outros autores, como, por exemplo, Chaves (2005), segundo 

o qual a modelagem matemática, quando colocada em termos deste ambiente, provoca uma 

postura diferenciada no professor em sua forma de conduzir uma aula, ele explica que 

 

[...] o professor através do desenvolvimento e acompanhamento de 

atividades de ensino, oportuniza ao aluno a construção de conhecimento 

matemático, nos sugere o estabelecimento de uma prática, no mínimo 

diferenciada da que comumente vem sendo praticada, pois, acreditamos que, 

ao fornecer ao aluno o conhecimento matemático, pronto e acabado, através 

de conceitos e regras que devem ser memorizadas, reproduzidas e aplicadas 

quando necessário, estamos dando pouca ou nenhuma oportunidade para que 

os alunos construam qualquer significado ou sentido mais útil ao 

conhecimento matemático escolar do que o simplesmente ser aprovado na 

escola (CHAVES, 2005, p. 44). 

 

Dessa forma, a modelagem matemática possibilita a criação de um ambiente capaz de 

estabelecer uma prática educacional, tanto do professor quanto do aluno, diferenciada da 

conhecida por alguns como “tradicional” e por outros como “clássica”.  

Outro ponto que precisamos destacar diz respeito à materialização desta tendência em 

sala de aula por parte do professor. O ambiente de ensino e aprendizagem gerado pela 

modelagem configura três níveis de possibilidades para tal materialização, sem limites claros. 

Barbosa (2001b, p.2) destaca estes níveis da seguinte forma: 
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Nível 1: Trata-se da “problematização” de  algum episódio “real”. A uma 

dada situação, associam-se problemas. A partir das informações qualitativas 

e quantitativas apresentadas no texto da situação, o aluno desenvolve a 

investigação do problema proposto. 

Nível 2: O professor apresenta um problema aplicado, mas os dados são 

coletados pelos próprios alunos durante o processo de investigação.  

Nível 3: A partir de um tema gerador, os alunos coletam informações 

qualitativas e quantitativas, formulam e solucionam problemas.  

 

No primeiro nível, os dados para a resolução do problema já se apresentam para o 

aluno sem que este precise buscá-lo fora da sala de aula, tornando a atividade não muito 

extensa. No segundo nível, o professor formula o problema, entretanto, os alunos precisam 

sair da sala de aula para buscarem as informações necessárias para solucioná-lo. No terceiro 

nível, a formulação do problema, a coleta de dados e a resolução são tarefas do próprio aluno. 

Em Barbosa (2001a, p.9) nos é apresentado um esquema que indica a participação do 

professor e do aluno em cada caso, o qual reproduzimos no Quadro 02 a seguir: 

 

Quadro 2 – Participação do professor e do aluno nos níveis de materialização da modelagem 

matemática no ambiente de ensino e aprendizagem. 
 

 

Fonte: Barbosa (2001a, p.9) 

 

O autor comenta que estes três casos 

 

[...] ilustram a flexibilidade da Modelagem Matemática nos diversos 

contextos escolares. Em certos períodos, a ênfase pode ser projetos pequenos 

de investigação, como no caso 1; em outros, pode ser projetos mais longos, 

como nos casos 2 e 3. Mas seja como for, quero sublinhar a perspectiva 

crítica nessas atividades e a consideração de situações de fato, “reais” como 

subjacente a eles. (BARBOSA, 2004, p.5-6). 

 

Observa-se que do caso 01 para o caso 03, a “[...] responsabilidade do professor sobre 

a condução das atividades vai sendo mais compartilhada com os alunos” (BARBOSA, 2004, 

p.5). No caso 01, ele participa mais ativamente das atividades, enquanto que no caso 03, de 

forma mais passiva, as compartilha com os alunos. De acordo com estas classificações, os 
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professores e os alunos podem se envolver de diferentes maneiras, elaborando as atividades, 

levando em consideração o seu contexto escolar, seus conhecimentos e suas preferências.   

Se o aluno passa a ter autonomia na busca de dados, situações referentes aos casos 02 

e 03, podemos dizer que a modelagem passa a ser visualizada também como um instrumento 

cientifico de pesquisa, o que valoriza ainda mais o ambiente de ensino e aprendizagem. 

A pesquisa desenvolvida pela modelagem é de caráter exploratório, oferecendo 

elementos para a análise qualitativa, além de favorecer as constatações que, por sua vez, 

geram necessidades de outras constatações. Essa ação investigativa ajuda a formar no aluno 

“[...] um comportamento mais atento, mais sensível e mais crítico, [tornando-os] capazes de 

realizar uma leitura mais atenta da realidade, atributos importantes na formação de um 

pesquisador” (BURAK, 2004, p.5). Por outro lado esta mesma ação,  

 
[...] ao traduzir, em dados quantitativos, algumas observações, pois grande 

parte dos dados são descritivos, confere nova conotação aos dados 

numéricos obtidos, possibilitando, ao grupo ou aos grupos, a discussão e o 

estabelecimento de relações que contribuem para o desenvolvimento de um 

pensar lógico e coerente. 

 

Segundo Biembengut e Hein (2000), a pesquisa dá ao aluno a oportunidade de estudar 

situações-problema desenvolvendo seu interesse, construindo os conhecimentos matemáticos 

e aguçando seu senso crítico.  

É o convite à investigação que surgirão as indagações, a busca por uma solução, as 

pressuposições, os contrastes de ideias entre os integrantes dos grupos, as tentativas de 

respostas, ocasionando mais de uma ou apenas erros, a participação dos alunos em sala de 

aula e outras constatações diferentes da que o professor proverá. 

Veremos no próximo capítulo que a nossa proposta, para o uso da modelagem, 

concentrou-se no caso 01 mencionado por Barbosa (2001a), sendo três atividades distribuídas 

neste caso.  

No tópico a seguir, explanaremos um pouco sobre as dificuldades encontradas por 

professores e/ou pesquisadores que tiveram, por sua vez, algum contato prático com a 

modelagem em sala de aula. Achamos interessante e necessário este próximo momento, pois, 

para que uma ação seja bem executada é preciso de um planejamento bem estabelecido e 

conduzido, principalmente, quando esta ação relaciona-se com um processo, como o da 

modelagem, constituído de várias etapas em seu desenvolvimento, uma distinta da outra, e 

que com isso exige bastante tempo, dedicação e paciência do professor.  
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2.6.3 Modelagem matemática e seus obstáculos  

 

  Até agora discutimos o que de positivo a modelagem matemática poderia propiciar 

aos alunos e professores quando utilizada em sala de aula. Habilidades investigativas, 

associações entre a matemática com o cotidiano e outras áreas do saber, facilitação no 

processo de ensino e aprendizagem, interações comunicativas
46

 (visto que trabalhos em grupo 

são realizados), tudo isso faz parte do ambiente da modelagem. Pontos estes que geram 

autonomia, atitudes positivas, maior busca pelo conhecimento, criatividade, reflexões, 

motivações, expressividade, solidariedade, participações, pensamentos críticos, dentre outros 

adjetivos que podemos tomar como benéficos para os envolvidos. 

 Entretanto, alguns pontos, observados por estudiosos desta área, são tomados como 

dificuldades que para os que defendem a importância desta tendência para o ensino, será 

possível superar ou, para os que se opõem, são tidas como geradoras de prejuízos 

significantes, não só para os educandos e educadores como também para os próprios 

programas regulares.      

Bassanezi (2002, p.37-38) nos indica alguns percalços: 

 

 Os cursos regulares possuem programa que deve ser cumprido 

completamente. 

 Alguns professores têm dúvida se as aplicações e conexões com outras 

áreas fazem parte do ensino de matemática. 

 O uso de Modelagem foge da rotina do ensino tradicional e os 

estudantes, não estão acostumados ao processo. 

 Os alunos estão acostumados a ver o professor como transmissor de 

conhecimentos e quando são colocados no centro do processo de ensino 

e aprendizagem sendo responsáveis pelos resultados obtidos e pela 

dinâmica do processo, a aula passa a caminhar em ritmo mais lento. 

 Muitos professores não se sentem habilitados a desenvolver modelagem 

em seus cursos, por falta de conhecimento do processo ou por medo de 

se encontrarem em situações embaraçosas quanto às aplicações da 

matemática em áreas que desconhecem. 

 Acreditam que perderão muito tempo para preparar as aulas e também 

não terão tempo para cumprir todo o programa.  

 

Tais percalços apresentados por Bassanezi colocam em dúvida o uso da modelagem 

como prática benéfica indicada e defendida por vários estudiosos da área. Tais obstáculos, 

segundo o autor, foram apontados tanto por professores como por alunos, principalmente, 

pelos que fazem parte de cursos regulares. 

                                                 
46

 Explanaremos sobre as interações comunicativas que decorrem entre os alunos e professores no final deste 

capitulo com um pouco mais de detalhe.  
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  De acordo com Chaves (2005, p.29), outros fatores não devem ser esquecidos e que 

também podem fazer com que o uso da modelagem em sala de aula seja um obstáculo para o 

processo de ensino e aprendizagem:  

 

 O engessamento dado à definição de Modelagem Matemática por alguns 

pesquisadores; 

 A falta de tempo do professor para elaborar as atividades, dado que, para 

sustentar-se precisa trabalhar dentro de sala de aula por no mínimo, 8 

horas por dia, ficando sem carga horária disponível para planejamento; 

 A formação inicial do professor que não dá conta nem de prepará-lo para 

a intradisciplinaridade, quanto mais para a interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade requerida pela modelagem. 

 

Observando tais obstáculos e dificuldades, podemos dizer que os mesmos envolvem 

elementos que dizem respeito aos alunos, professores e a escola, dessa forma, é possível nos 

deleitar em algumas questões para que possamos refletir, como: dependendo da região em que 

se quer trabalhar em sala de aula, partindo da modelagem, encontraríamos resistência ou 

envolvimento dos alunos sobre atividades que os exigiriam maior raciocínio? Planejar e 

desenvolver atividades de modelagem são tarefas que exigem do professor tempo e dedicação, 

entretanto, estando isto ocorrendo, estariam eles preparados adequadamente para realizá-las? 

 De acordo com o contexto escolar, no que diz respeito aos conteúdos, à realidade das 

escolas públicas e privadas e até mesmo os vestibulares, seria possível implementar a 

modelagem no currículo? Estas barreiras institucionais facilitam ou dificultam o uso desta 

tendência em sala de aula? E sobre a sua eficácia como processo de aprendizagem, possibilita-

se de fato significados maiores na compreensão dos conteúdos? Um aluno teria real 

autonomia em resolver certo problema, após ter discutido e resolvido, por meio da 

modelagem, outro anterior sob a orientação do professor?  

 Temos consciência que tudo que foi comentado neste capítulo sobre modelagem seja 

questionável, mesmo assim estaremos caminhando nesta direção por entendermos que sejam 

necessárias algumas mudanças, deixando um pouco de lado o tradicionalismo no ensino, além 

de compreender também que a matemática precisa, mesmo que não seja sempre, estar ligada 

ao cotidiano dos alunos mostrando-os sua aplicabilidade não a tornando um campo do saber 

completamente abstrato, complexo e vazio. 

 Além disso, nosso estudo segue na proposição de superação de algumas dessas 

dificuldades, à medida em que temos como um de nossos objetivos finais apresentar um 

produto que consiste em uma sequência de atividades que pode ser adotada pelo professor, 

diminuindo o tempo destinado ao planejamento. 
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2.6.4 Modelo Matemático: processo de obtenção 

 

 Antes do processo de obtenção do modelo propriamente dito é necessário 

comentarmos alguns pontos essenciais para a implementação da modelagem em sala de aula 

pelo professor. O enfoque a ser dado pelo educador, inicialmente, refere-se ao seu 

planejamento, seu primeiro passo está ligado a um pequeno diagnóstico que o permita 

conhecer “[...] o perfil de seus alunos em termos de realidade socioeconômica, tempo 

disponível para estudo extraclasse, dentre outros. Além disso, é preciso avaliar o número de 

alunos da turma, horário da disciplina e o grau de conhecimento matemático” (FLEMMING; 

LUZ; MELLO, 2005, p.30). 

Este diagnóstico norteará o professor dando-lhe critérios para a escolha do tema que 

será trabalhado em sala de aula, além do tempo que deverá ser disponibilizado para a 

realização desta atividade. Alguns autores apontam que o trabalho com modelagem em sala 

de aula deve ser realizado em grupos ou através de um único tema ou por meio de vários 

temas, porém caso seja o professor principiante no uso desta tendência, aconselha-se a ele 

próprio escolher um único tema, se possível do interesse do aluno, que seja de fácil 

compreensão, para que não ocorram certos imprevistos como: dificuldades em orientar os 

alunos na obtenção do modelo, tempo insuficiente, obstáculos na coleta de dados, dentre 

outros, dando-lhe mais segurança na condução das atividades. 

 Pode os alunos também escolher o tema para se trabalhar, neste caso, por estarem 

participando efetivamente do processo, se sentirão bem mais motivados, entretanto, “[...] o 

tema escolhido pode não ser adequado para o conteúdo a ser desenvolvido ou, ainda, pode ser 

muito complexo, o que exigirá maior tempo disponível do professor para estudá-lo” 

(FLEMMING; LUZ; MELLO, 2005, p.30). 

 O tema, o conteúdo programático e o tempo são fatores essenciais que devem ser 

pensados e planejados anteriormente ao desenvolvimento do processo de modelagem em sala 

de aula. Para Biembengut (2004, p.26) “[...] planejar é estabelecer, com antecedência, 

estratégias ou meios que permitam atingir os objetivos nos prazos e datas previamente 

propostos”.  

 Enfim, os procedimentos para chegar à elaboração de um modelo podem ser divididos 

em três etapas (Biembengut, 2004, p.17-18):  

 
1ª Etapa: Inteiração 

- reconhecimento da situação-problema  delimitação do problema; 

- familiarização com o assunto a ser modelado  referencial teórico. 
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2ª Etapa: Matematização 

- formulação do problema  hipótese; 

- formulação do modelo matemático  desenvolvimento; 

- resolução do problema a partir do modelo  aplicação. 

 

3ª Etapa: Modelo matemático 

- interpretação da solução; 

- validação do modelo  avaliação. 

 

 Na primeira etapa procura-se reconhecer e delimitar a situação-problema, inteirando-

se dos dados e descrevendo-os detalhadamente. Na segunda deverá ocorrer a classificação dos 

dados mais relevantes formulando hipóteses, identificando “[...] constantes e variáveis 

envolvidas, seleção dos símbolos apropriados para essas variáveis e descrição das relações em 

termos matemáticos – modelo.” (BIEMBEGUT, 2004, p.18). O importante é chegar a uma 

expressão matemática que permita solucionarmos a situação-problema proposta ou quem sabe 

apenas a deduzirmos.  

Na última etapa interpretamos e avaliamos os resultados verificando se a solução é 

adequada. Caso seja, poderemos a partir dela realizar novas deduções, caso contrário, volta-se 

a segunda etapa do processo. O esquema a seguir sintetiza o processo aqui descrito: 

 
Figura 1 – Etapas da Modelagem 

 

Fonte: Biembengut e Hein (2000) 

  

Observe que neste processo devem existir, após o desenvolvimento do conteúdo 

programático, alguns exemplos análogos ao que se quer resolver, isso facilitará a construção 

do modelo. Antes de finalizarmos este tópico, gostaríamos de destacar outros cuidados que o 

professor deve ter para a realização de um trabalho com modelagem em sala de aula. 

Machado Júnior (2005, p.39) indica que: 

 

   O professor deve procurar manter um clima de liberdade e descontração 

com aos alunos, estimulando sua participação e criatividade. 
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   Em relação à dinâmica de sala de aula, a turma deve ser dividida em 

grupos de 3 (ou no máximo 4) alunos, número que acredito ser ideal para 

que se realize uma melhor interação professor-aluno-conteúdo. 

 

Flemming, Luz e Mello (2005, p.32) comentam que seja ideal que o professor: 

 

   Conheça modelos clássicos já existentes na literatura. Existem muitos 

modelos matemáticos prontos, que podem auxiliar o professor a definir 

seus próprios modelos para temas escolhidos. 

   Em sala de aula, priorize a apresentação inicial dos conteúdos do 

programa a partir de modelos matemáticos de outras áreas, por exemplo, 

Física, Química, Economia. 

   Incentive seus alunos a criarem modelos a partir da realidade vivenciada 

por cada um. 

  Troque experiências com seus colegas professores. 

   Procure conhecer trabalhos realizados e faça adequações com seus 

alunos. 

 

Nunca foi de nosso interesse esgotar tudo que se compreende por modelagem 

atualmente. Apenas fizemos um pequeno esboço de como pode ser realizada a sua prática 

pelo professor em sala de aula, de modo a melhor orientarmos sobre que princípios utilizamos 

para elaboração da sequência de atividades a ser apresentada. 

Apesar de termos caminhado por um extenso referencial teórico para compreendermos 

o significado de modelagem, apoiaremo-nos, especificamente, em Barbosa e Santos (2007), 

pois visualizam a modelagem como um meio propicio para discursões permitindo atos 

comunicativos, algo necessário para o desenvolvimento, por exemplo, da escrita e da leitura. 

Sendo assim, nosso próximo objetivo será o de relacionar linguagem e modelagem, elementos 

que foram fundamentais neste capitulo, para só então descrevermos detalhadamente a nossa 

proposta nesta dissertação, junto com a metodologia que utilizamos. 

 

2.7 Modelagem Matemática, interações comunicativas e linguagem 

 

Achamos conveniente tratarmos inicialmente, dando uma visão geral, da relação entre 

modelagem matemática e linguagem, para posteriormente comentarmos sobre as interações 

comunicativas que esta tendência nos implica.  

A construção de modelos ocorre desde eras bastante remotas de nossa civilização. 

Porém, o uso da modelagem só pôde ser transmitido para as nossas gerações devido à 

linguagem, seja através de desenhos ou por meio da escrita. Aos poucos, o processo de 

modelagem foi se aprimorando e a linguagem passando a ter mais importância nesse 

processo, o de não ser apenas transmissor, mas também coordenador das etapas que compõem 

a construção dos modelos, especialmente quando são trabalhados por grupos de pessoas.  
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 A modelagem, como estudado anteriormente, tem uma característica realística inerente 

ao seu processo. Esta permite trabalhar conhecimentos, relacionando-os com a própria 

realidade vivida. Por outro lado, sabemos também que a linguagem está impregnada nesta 

realidade, assim, enquanto a modelagem nos direciona para esta, será a linguagem que irá 

refletir, representar, decodificar e até modelar tal realidade, dando-lhe sentidos e significados 

para a obtenção do conhecimento que a modelagem necessita.   

 Na matemática, compreendemos que a modelagem visa investigar situações advindas 

da nossa realidade por meio de sua linguagem simbólica. O seu processo de construção de 

modelos matemáticos nos permite visualizar como a linguagem matemática liga seus objetos 

com os seus conceitos, permitindo uma melhor compreensão da mesma.  

 A modelagem matemática também favorece a relação entre a linguagem simbólica da 

matemática com a linguagem textual de uma situação problematizada que necessite da 

compreensão dos objetos matemáticos. Esta relação permite que não seja dado ênfase somente 

à linguagem matemática, mas também à linguagem individual cotidiana do estudante que 

costuma empregar. Refletindo sobre tudo que aqui expomos, podemos dizer que o processo de 

modelagem contém a linguagem, é preenchida por suas manifestações, sendo, 

especificamente, um “mundo” vivenciado, em sua completude, pela própria leitura e a escrita. 

Dessa forma, a modelagem e estes elementos da linguagem se confundem, fazendo com que 

ela se torne um tipo de leitura e escrita do nosso mundo, do fenômeno investigado, por meio 

dos seus próprios modelos desenvolvidos em seu processo. 

O que concerne à comunicação, por ter sido um assunto já comentado em tópicos 

anteriores, será aqui tratado apenas brevemente. Nosso objetivo será o de indicar como a 

modelagem pode favorecê-la em sala de aula. Barbosa e Santos (2007) têm proposto a noção 

de “espaço de interações”, um ambiente favorável ao encontro de professor-aluno e aluno-

aluno, com o propósito de discutir e analisar a modelagem matemática como mediador da 

comunicação. 

A prática de modelagem é vista por estes autores como uma instância discursiva, onde 

o conjunto de regras implícitas ou explícitas no contexto da sala de aula, “[...] se constitui 

através dos discursos que aí se produzem e se posicionam” (BARBOSA; SANTOS, 2007, 

p.5). Apoiando-se na análise genética proposta por Vygotsky, que sustenta a necessidade de 

análise da gênese e das transições do fenômeno, tais autores tomam a noção de “rotas de 

modelagem” de Ferri
47

 (2006) como “[...] uma progressão dos discursos produzidos pelos 

                                                 
47

 FERRI, R. B. Theoretical and empirical differentiations of phases in the modelling process. Zentralblatt für 

Didaktik der Mathematik, v. 38, n. 2, p.86-95, 2006. 
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alunos e/ou professor no ambiente social” (BARBOSA; SANTOS, 2007, p.5) e as constitui 

em três tipos de discussões:  

 

 Discussões matemáticas: referem-se estritamente aos conceitos e 

algoritmos matemáticos; 

 Discussões técnicas: referem-se aos processos de simplificação e 

matematização da situação-problema; 

 Discussões reflexivas: referem-se à reflexão sobre os critérios utilizados 

na construção do modelo matemático e seu papel na sociedade. 

 

Estes discursos são constituídos, segundo os autores, pelo fato dos trabalhos com 

modelagem serem, em sua maioria, realizados em pequenos grupos. Existe também outro tipo 

de discussão, apontada por estes autores, que é realizada entre os participantes no processo de 

modelagem, que, no entanto, não levam ao debate de soluções dos problemas que são 

propostos, os próprios autores a denominaram de “discussões paralelas”. 

Todas estas discussões demonstram haver atos comunicativos entre os envolvidos em 

uma determinada atividade de modelagem. De certo modo, alguns alunos são estimulados, 

naturalmente, a expressar suas ideias envolvendo os que não foram, incitando-os a 

participarem das aulas de maneira mais envolvente, dando-lhes a oportunidade de se 

expressarem oralmente, facilitando, como já vimos anteriormente, o trabalho com a escrita e 

até mesmo com a leitura em sala de aula.  

A modelagem matemática não só pode como deve trabalhar também situações as quais 

envolvam a leitura relacionada a textos escritos, valorizando-a de forma efetiva, não ficando 

somente retida a leitura vinculada no próprio processo em si, visto que, a mesma coordenada 

com a escrita poderá servir de instrumento de análise do professor, referente ao nível de 

compreensão da linguagem matemática pelos alunos. 

  Não podemos esquecer que na modelagem existe um momento de explanação dos 

conteúdos, caso seja necessário, no qual pode se explorar um pouco mais a leitura e a escrita, 

dando aos alunos maiores oportunidades para entender os conceitos dos objetos matemáticos. 

Estes elementos permitiriam também compreender de forma mais concreta aquilo que se 

deseja modelar.  

É preciso refletir um pouco mais sobre questões do tipo: na própria investigação, que 

tipo de leitura os alunos poderiam realizar? Como organizariam os dados obtidos? Como 

apresentariam os resultados? Compreendemos que seja possível estabelecer um uso mais 

apropriado, no processo de modelagem, destes elementos da linguagem. 



72 

 

Burak (2004), visualizando a importância da oralidade, da leitura e da escrita para o 

ensino da matemática e percebendo que a modelagem aplicada a esta área poderia propiciá-los 

comenta que 

 
[...] O domínio da linguagem matemática implica dois aspectos: a 

capacidade de comunicar idéias com clareza e precisão e a de compreender 

idéias expressas por outro. Cada um desses aspectos poderá referir-se a 

comunicação escrita ou oral. (...) Para que o ensino promova a aprendizagem 

da linguagem matemática torna-se necessário, portanto, que sejam 

desenvolvidas atividades de leitura e interpretação de textos matemáticos, de 

exposição escrita e oral de idéias matemáticas, de tradução da linguagem 

corrente para a linguagem matemática e vice-versa. (BURAK, 2004, p.6). 

 

 É por meio de experiências interativas, que, não só atividades de leitura e interpretação 

de textos, como também exposições das ideias matemáticas escritas e orais podem ser 

desenvolvidas. Para este autor, a modelagem matemática cria essa possibilidade para o ensino, 

dando ao professor maior liberdade para a realização de sua prática docente.  

 Aproveitando ainda este espaço, gostaríamos de salientar alguns indícios os quais 

encontramos, revisando a literatura, que nos possibilitaram realizar relações referentes à 

capacidade que a modelagem possivelmente tem para desenvolver/potencializar habilidades, 

intrínsecas a proficiência leitora do aluno, indispensáveis para leituras significativas, tanto 

para a língua materna, quanto para a simbólica proveniente dos objetos matemáticos, visto 

que como já tratado antes, esta proficiência será também foco de análise do nosso trabalho. 

 Na seção 2.5.4 deste trabalho, indicamos alguns fundamentos, ligados à proficiência 

leitora, apresentados por Oliveira e Pires (2010), que, por um lado, são intrínsecos ao sujeito 

proficiente leitor e, por outro, são determinantes para o desenvolvimento desta proficiência. 

Tais fundamentos estão relacionados, em essência, com: a intencionalidade com que se lê um 

texto, investimento expressivo em conhecimentos prévios, a experiência linguística, o projeto 

específico que leva o leitor ao texto, a possibilidade de emancipação do leitor, buscando 

sentidos em outros textos e a consciência da intertextualidade.   

 Estes podem não ser os únicos fatores que o sujeito precisa promover em si para 

desenvolver/ampliar sua proficiência leitora, porém são, de certa forma, importantes, tendo 

cada um deles o seu papel. O trabalho com a modelagem matemática se posiciona a favor de 

alguns desses fatores.  

Entendemos que ter alguma intenção e/ou objetivo no ato de ler, possibilita ao sujeito 

prever situações e/ou relacioná-las com outras, fatores importantes para o desenvolvimento da 

proficiência leitora. Com base nos estudos realizados sobre modelagem, podemos dizer que a 
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mesma propõe situações relacionadas às práticas sociais, ao cotidiano do sujeito, que, de certa 

forma, incentiva-o e motiva-o para determinadas leituras, as quais poderão estar de acordo 

com os temas escolhidos pelos próprios sujeitos. 

Assim, compreendemos que a modelagem contribui para que haja intencionalidade, 

garantindo “[...] tanto o uso da leitura em função das necessidades advindas das práticas 

sociais quanto o incentivo do gosto pessoal, do prazer de ler, para a construção de um 

repertório individual” (OLIVEIRA; PIRES, 2010, p.936).  

Percebemos também que o processo de modelagem não apenas se utiliza dos 

conhecimentos prévios dos alunos, mas de fato imbrica outros neles. De acordo com 

referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência leitora e escritora no ciclo 

II do ensino fundamental (2006): 

 
[...] quanto mais conhecimento os alunos tiverem adquirido (Conhecimentos 

prévios), maiores serão suas possibilidades de sucesso na leitura. Jovens que 

tiveram experiências variadas, como a participação em projetos de trabalho, 

atividades culturais, entre outras, estão mais bem preparados para ler textos. 

Mas só essas experiências não bastam; é indispensável que as crianças 

possam falar de suas experiências de modo a aumentar a bagagem de 

conceitos e o vocabulário. Mais tarde, esses conhecimentos poderão ser 

utilizados para compreender textos. (BRASIL, 2006, p.25). 

 

     A modelagem matemática é um trabalho que dispensa aos alunos momentos de trocas 

de experiências, de se comunicarem, de falarem o que sabem. Esta possibilita, principalmente, 

a aquisição de novos conhecimentos, sejam eles matemáticos ou não, que se tornam prévios, 

dando aos alunos bagagem para as leituras posteriores. 

 A modelagem matemática se utiliza destes indícios para auxiliar na compreensão não 

só da língua materna, mas também da linguagem matemática. Para a linguagem matemática o 

auxílio é de modo direto, quando em seu processo o aluno se sente motivado e tem intenções 

para entender os objetos desta área, dessa forma, os símbolos matemáticos surgirão com mais 

significados e sentidos para os estudantes.   

 Este processo de modelagem também auxilia de modo indireto na constituição do 

sujeito leitor. Entendemos que, primeiramente, o mesmo favorece na conquista de algumas 

habilidades leitoras como: decodificações, análises, antecipações, projetações, extrapolações, 

operações mentais, interpretações, dentre outras, as quais propiciaram compreensões mais 

significativas referentes à linguagem matemática.  

 O processo de modelagem que utilizamos em nossa proposta se fundamentou em 

textos que foram lidos pelos alunos e que deram a eles subsídios para investigarem o que lhes 
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propusermos. Intencionamos fazer com que eles participassem ativamente das aulas, que 

pudessem ter com a matemática um contato distinto do que estavam acostumados a ter. 

Durante o processo de modelagem, os estimulamos continuamente tanto nas leituras quanto 

nas discussões que foram realizadas em sala de aula. Objetivamos avaliar o grau de 

similaridade com a linguagem matemática no decorrer da proposta e como a modelagem 

favorece para este fim. 

 Neste capítulo, mostramos os benefícios que a linguagem propicia para as nossas 

vidas. Percebemos que a estruturação e o desenvolvimento do nosso pensamento, os elos 

comunicativos e as interações sociais podem ser ocasionados pela própria linguagem. 

Indicamos como a leitura pode ser fundamental para o aprendizado da matemática e como o 

desenvolvimento de nossa capacidade leitora pode nos possibilitar a aquisição de novos 

conhecimentos.  

Tratamos também da modelagem matemática e do seu auxilio para a relação 

ensino/aprendizagem. Além da conexão existente entre esta e a linguagem, compreendendo 

que a modelagem propicia o uso da linguagem, assim como a linguagem alicerça o processo 

de modelagem.        

 A seguir, comentaremos a metodologia utilizada para a aplicação de nossa proposta e a 

forma como analisamos tal aplicação.  
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 3 A PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos nossa pesquisa indicando-a como qualitativa, na qual 

utilizamos a pesquisa-ação. Trataremos dos sujeitos relacionados à mesma, os instrumentos 

utilizados, os locais onde as investigações foram realizadas e comentaremos sobre o tipo de 

análise desenvolvida por nós (análise de conteúdo) e como esta decorreu, o que nos permitiu 

obter conclusões sobre os objetivos específicos traçados em nossa Introdução.  

 

3.1 Sujeitos da pesquisa  

 

Nosso caminhar metodológico relacionado às investigações desenvolvidas em campo 

ocorreu em três etapas, sendo todas efetivadas em salas de aula. Na primeira, utilizamos 

vários problemas escritos da matemática, a segunda concentrou-se na primeira aplicação da 

nossa proposta de ensino que encontra-se no apêndice desta dissertação e a terceira em uma 

nova aplicação da referida proposta. 

A primeira e a segunda etapa foram realizadas, durante o ano de 2011, na escola 

estadual em que trabalho como professor de matemática, situada no município de 

Parnamirim/RN, que aqui denominaremos de Escola 01. A primeira etapa desenvolveu-se em 

duas turmas do sexto e três turmas do sétimo ano escolar do ensino fundamental e a segunda 

em apenas uma turma do sétimo ano escolar, todas no turno matutino
48

. Salientamos que estas 

turmas eram as quais eu já lecionava e tais escolhas ocorreram por dois motivos: o primeiro 

pela constatação, durante o período letivo, da grande dificuldade que os alunos destas turmas 

apresentavam para realizarem leituras com significados e assim compreenderem os textos 

matemáticos, e o segundo, pelo longo tempo em que, durante nosso planejamento, tivemos 

que disponibilizar para desenvolver a primeira etapa, o que tornou-se mais viável com as 

mencionadas turmas.  

A primeira etapa tratou de um processo que durou, aproximadamente, um semestre
49

. 

A segunda, que contemplou a primeira aplicação da proposta, como um trabalho piloto, 

necessitou de 03 horas/aulas
50

. Com estas etapas, formalizamos a primeira categorização 

referente à compreensão da linguagem matemática. Reestruturamos a proposta e com uma 

                                                 
48

Nesta escola o turno matutino contempla apenas os sextos e sétimos anos escolares. 
49

 Mais detalhes sobre esta e as outras etapas nos próximos tópicos. 
50

 Posteriormente, quando refizemos essa proposta, percebemos que poderíamos acrescentar/explorar mais 

algumas situações, em consequência disto, a versão final necessitou de mais tempo de aplicação do que esta em 

nível piloto. Salientamos que 01hora/aula neste município equivale a 50 minutos. 



76 

 

versão mais aprimorada a aplicamos em outra escola (terceira etapa), com outros alunos, para 

finalizarmos este processo.   

Esta última etapa (terceira etapa - nova aplicação da proposta) desenvolveu-se no final 

do ano de 2011, em outra escola também situada no município de Parnamirim/RN, a qual 

chamaremos de Escola 02, em uma turma do nono ano no turno vespertino
51

, consumindo 

uma carga horária de 06 horas/aulas.  

A escolha por este ano escolar deu-se segundo dois motivos: o primeiro foi devido a 

nossa proposta ter se tornado mais extensa em relação à primeira versão e pelo pouco tempo 

disponível, assim, preferimos aplicá-la em uma turma que já tivesse tido algum contato com a 

proporcionalidade, dessa forma, realizaríamos, por assim dizer, uma releitura deste conteúdo, 

discutindo as noções já existentes sobre o mesmo. O segundo motivo foi por saber que este é 

o último ano do ensino fundamental II e que, nesse caso, os alunos teriam conhecimentos 

mais amplos sobre outros conteúdos da matemática inclusos neste nível como, por exemplo, 

equações (1º e 2º grau) e geometria, assuntos indispensáveis para o entendimento de algumas 

questões que foram inseridas nesta segunda versão da proposta.   

Esta turma pertencia ao professor Francisco José Marinho de Oliveira
52

, que também 

leciona a disciplina de matemática. Este professor é um dos colaboradores do projeto já 

tratado em nossa introdução, vinculado ao Programa Observatório da Educação. A 

colaboração deste para o nosso trabalho foi de suma importância, diria que tanto para nós 

quanto para ele. Para nós, pelo fato de termos a possibilidade de finalizar o nosso processo 

investigativo, além de ter um professor que pôde cooperar significativamente conosco neste 

processo. Para ele, por observar de perto o desenvolvimento de um trabalho investigativo, 

estimulando-o ainda mais a dar continuidade a sua formação, visto que já era de sua intenção 

vincular-se ao PPGECNM/UFRN.  

As escolas 01 e 02 situam-se em bairros vizinhos tidos como “periferia-urbana” da 

cidade, no qual a comunidade desta região precisa enfrentar várias dificuldades estruturais e 

sociais para viverem, como: a inexistência de saneamento básico, alto índice de criminalidade 

(mesmo existindo um posto policial na região) e de uso de drogas/entorpecentes por parte dos 

adolescentes, funcionamento precário dos postos de saúde, inexistência de área de lazer e 

praças nas proximidades destas escolas, dentre outros.  

                                                 
51

 Nesta escola o turno vespertino contempla os anos escolares do sexto ao nono ano.  
52

 Anexado a esta dissertação encontra-se a autorização, por escrito, deste professor para podermos utilizar os 

dados que foram coletados por ele próprio, assim como a divulgação do seu verdadeiro nome no referido 

trabalho. 



77 

 

A Escola 01, na época em que foi aplicado o trabalho piloto
53

, estruturalmente contava 

com uma biblioteca, uma sala de vídeo, um laboratório de informática (sem internet, 

impedindo os alunos de fazerem pesquisas dentro da escola), um ginásio “poliesportivo
54

” e 

oito salas de aula não arejadas, possuidoras de quatro ventiladores cada uma, sendo que a 

maioria apresentava defeito, havia também infiltrações de água em algumas destas salas 

deixando-as bastante molhadas em decorrência de fortes chuvas. A falta de cadeiras para os 

alunos era outro problema enfrentado tanto pela escola quanto pelos professores, 

principalmente pelos alunos, estes, em certos momentos, tinham que ficar ou no birô do 

professor (quando havia um) ou em cadeiras de plástico que não possuíam “braços” para 

apoiarem seus cadernos.  

A Escola 02 contextualizou-se de maneira semelhante à escola descrita anteriormente. 

Quando aplicamos novamente a nossa proposta
55

, a mesma possuía apenas uma sala de leitura 

(sem contorno de biblioteca) e de um laboratório de informática (sem previsão para o uso, 

devido à falta de professores e de internet, impedindo os alunos de fazerem pesquisas dentro 

da escola), uma quadra para futebol de salão (com problemas de inundações devido às 

chuvas)  e nove salas de aula também não arejadas possuidoras de dois ventiladores cada uma, 

e que em sua maioria apresentava defeito. Faltavam birôs para os professores nas salas de aula 

e as cadeiras dos alunos eram de má qualidade e muito desconfortáveis.  

 De fato, averiguou-se outros problemas (não só nestas escolas, mas também na 

própria comunidade), entretanto, citamos alguns deles com o objetivo de dar ao leitor uma 

pequena ideia do que enfrentam todos os que participam do contexto escolar desta região
56

. 

Situações estas que acreditamos contribuir para a defasagem do ensino local. Foi observado 

que nestas escolas existem alunos de sexto e sétimo anos com muitas dificuldades na leitura e 

na escrita de textos, além disso, as operações básicas da matemática são grandes obstáculos 

para vários deles, a utilização de algoritmos e a resolução destes não são processos fáceis de 

serem executados, principalmente, quando se trata da multiplicação ou divisão. Em nossa 

pesquisa, constatamos alunos do sétimo ano que não sabiam ao menos utilizar o algoritmo da 

adição. 

Com os sujeitos envolvidos na pesquisa devidamente apresentados, vejamos a seguir o 

nosso caminhar metodológico e as análises realizadas.  

                                                 
53

 Em outubro de 2011. 
54

 Na verdade a quadra poliesportiva funciona apenas para o futebol de salão, não existem itens para outras 

modalidades, e quando chove fica totalmente inviável a utilização da mesma para qualquer evento.    
55

 Em dezembro de 2011. 
56

 Felizmente as escolas contam com excelentes equipes não só de professores, mas também de gestores e 

funcionários em geral.  
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3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Ao longo deste trabalho, indicamos que foi nossa intenção desenvolver uma proposta 

de estratégia de ensino que utilizasse atividades com leitura e a modelagem matemática, 

possibilitando maiores compreensões para a linguagem matemática pelos alunos e que 

servisse também como uma sequência avaliativa para a construção de parâmetros avaliativos 

para esta linguagem. Também nos propomos a analisar a capacidade que a modelagem 

matemática tem em desenvolver/potencializar a proficiência leitora do aluno para esta área do 

conhecimento. Portanto, toda a nossa pesquisa foi de cunho qualitativo
57

 apoiada na pesquisa-

ação.  

É do tipo pesquisa-ação, pois, o processo de modelagem necessitou de nós constantes 

orientações para os alunos, visto que o mesmo, por ser investigativo, propôs a busca de 

dados/informações (mesmo tendo sido na própria sala de aula), e que, além disso, fizeram-se 

necessários certos conhecimentos matemáticos, que porventura alguns estudantes não 

dominavam, e de habilidades para o tratamento dos modelos (representações matemáticas). 

Salientamos também que a proposta de ensino ora pensada foi aplicada duas vezes em 

momentos distintos, o que nos permitiu, após a primeira aplicação, reavaliá-la e reestruturá-la, 

dando margem à pesquisa-ação. 

Esta, segundo Fiorentini (2006, p.71) é “[...] um processo investigativo de intervenção 

em que caminham juntas a prática investigativa, a prática reflexiva e a prática educativa” , 

neste processo, o pesquisador se coloca em um ambiente onde não só realizará observações 

para compreendê-lo, como também poderá mudar de direção, no momento em que achar 

adequado, de forma a melhorar suas ações investigativas.  

 A essência da pesquisa-ação concentra-se em uma análise inicial, coleta de dados e 

conceituação dos problemas, possibilitando um planejamento, execução da ação e uma nova 

coleta de dados, havendo posteriormente, caso seja necessário, repetições de tais atividades.  

Como instrumentos de pesquisa para tais coletas de dados utilizamos, além das 

atividades desenvolvidas em sala de aula, blocos de anotações. Por serem dois professores em 

sala de aula, foi possível descrever todo o desenvolvimento, as dúvidas e as perguntas que 

surgiam. Salientamos que estas atividades possuem instruções (indicando o que é necessário 

responder) e que após a aplicação das mesmas, ainda em nível piloto, as reconstruímos de 

                                                 
57

 Consideramos qualitativa, pois, de acordo com Andre (1995, p.17), haverá uma contraposição aos esquemas 

quantitativos de pesquisa que “[...] divide a realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-as 

isoladamente (...) defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas”. 
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modo que pudessem suscitar menos dúvida possível nos enunciados dos problemas, o que de 

certo modo ocorreu anteriormente. 

Após a aplicação destas atividades, realizamos as análises dos dados coletados, 

concernentes às mesmas. Para tanto, nos apropriamos conceitualmente da analise do conteúdo 

concebida por Franco (2003), a fim de utilizá-la em nosso trabalho. Esta autora, citando 

Bardin (1977)
58

, comenta que 

 
A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de técnicas 

de análises de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens... A intenção da análise 

de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e de recepção das mensagens, inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos, ou não) (BARDIN apud FRANCO, 2003, p.20). 

  

Nesse sentido, a análise de conteúdo pressupõe concepções críticas e dinâmicas das 

manifestações comunicativas da linguagem, fazendo com que um investigador proponha seu 

próprio processo de decodificação, e que por meio dele, analise, infira e elabore interpretações 

sobre o processo de codificação do produtor da mensagem.   

Ainda sobre a mensagem e os seus autores, Franco (2003, p.21), comenta que  

 
1. Toda mensagem falada, escrita ou sensorial contém, potencialmente, 

uma grande quantidade de informações sobre seu autor: suas filiações 

teóricas, concepções de mundo, interesses de classe, traços psicológicos, 

representações sociais, motivações, expectativas, etc. 

2. O produtor/autor é, antes de tudo, um selecionador e essa seleção não é 

arbitrária. Da multiplicidade de manifestações da vida humana, seleciona 

o que considera mais importantes para << dar o seu recardo >> e as 

interpreta de acordo com o seu quadro de referência. Obviamente, essa 

seleção é preconcebida. Sendo o produtor, ele próprio, um produto 

social, está condicionado pelos interesses de sua época, ou da classe a 

que pertence (...). 

3. A “teoria” da qual o autor é o expositor orienta sua concepção de 

realidade. Tal concepção (consciente ou idealizadora) é filtrada mediante 

seu discurso e resulta implicações extremamente importantes para quem 

propõe fazer análise de conteúdo.  

 

Em face disto, os resultados da análise de conteúdo devem possibilitar a configuração 

dos elementos latentes (informações) de uma mensagem tratando de indagações sobre “quem” 

e acerca do “por que” de certa resposta, de um determinado conteúdo, tema ou assunto do 

ponto de vista de um emissor/produtor, consubstanciados em análises sólidas sob o teor 

explícito das mensagens e o teor “oculto” de suas entrelinhas, o que nos possibilita 

encaminhar para além do que pode ser identificado. Estes resultados devem refletir os 
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 BARDIN, J. L. Ére logique, Paris: Robert Laffont, 1977. 
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objetivos da pesquisa e ter como apoio: “[...] indícios manifestos e capturáveis no âmbito das 

comunicações emitidas” (FRANCO, 2003, p.23).  

A autora sugere, baseada em Bardin (1977), que a organização para a utilização da 

análise de conteúdo deve corresponder a três incumbências, a saber: “[...] a escolha dos 

documentos a serem submetidos à analise; a formulação das hipóteses e/ou dos objetivos; e a 

elaboração dos indicadores que fundamentem a interpretação final” (BARDIN apud 

FRANCO, 2003, p.43). Ela comenta ainda que estas incumbências não precisam ocorrer 

necessariamente, segundo uma ordem cronológica e que as mesmas devem auxiliar na 

produção de categorias de análise ou confirmar estas anteriormente estabelecidas, objetivo 

final da análise de conteúdo.  

Segundo a autora, a categorização é “[...] uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em 

analogias, a partir de critérios definidos” (FRANCO, 2003, p.51). É um processo, por assim 

dizer, onde o pesquisador precisa tentar agrupar todos os elementos investigados contidos nos 

mais variados discursos (orais ou escritos), de acordo com o teor análogo destes elementos.   

Trata-se de um processo longo, difícil e desafiante, onde é preciso ter em mente 

critérios
59

 para tanto, de tal modo que o investigador siga seu próprio caminho “[...] baseado 

em seus conhecimentos e guiado por sua competência, sensibilidade e intuição” (FRANCO, 

2003, p.52). Baseamo-nos no critério expressivo, indicado pela autora, onde todas as 

informações extraídas pelo discurso escrito dos alunos, frente aos problemas contidos nas 

atividades aplicadas em sala de aula, foram separados em grupos que indicavam determinada 

situação sobre compreender ou não a linguagem matemática ou situações-problemas que a 

contivesse. 

No que se refere às análises dos dados coletados para construirmos os parâmetros 

avaliativos
60

 para a compreensão da linguagem matemática, podemos dizer que seguimos as 

incumbências anteriormente mencionadas, entretanto, para maiores detalhes deste processo, 

achamos mais conveniente indicarmos primeiramente as etapas de desenvolvimento de todo o 

nosso trabalho para melhores esclarecimentos posteriores, vejamos: 

 

                                                 
59

 Franco (2003) nos indica alguns critérios para a categorização que podem ser seguidos, a saber: 1) semântico 

(categorização temática); 2) sintático (categorização por verbos e adjetivos); 3) léxico (categorização por 

classificação das palavras segundo seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos); 4) 

expressivo (categorização por expressões que podem ser classificadas, por exemplo, como perturbações da 

linguagem).  
60

 Esclarecemos ao leitor que as categorias tratadas por Franco (2003) são os nossos parâmetros avaliativos de 

proficiência leitora. 
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1. Primeiro momento: Realização do estudo teórico referente aos assuntos tratados no 

capítulo dois e, paralelamente a isso, aplicação de pequenos problemas matemáticos 

(ver mais detalhes a seguir), com o intuito de angariarmos pistas para produzirmos os 

parâmetros avaliativos para a compreensão da linguagem matemática.  

2. Segundo momento: Realização do estudo teórico sobre o referencial metodológico 

tratado neste capítulo e sobre os referenciais utilizados como suporte na construção 

dos parâmetros avaliativos para a compreensão da linguagem matemática (estes são 

contemplados em nossa introdução), paralelamente a isso, elaboração da primeira 

tentativa de proposta de atividades com o intuito de alcançarmos os objetivos já 

mencionados. 

3. Terceiro momento: Aplicação da referida proposta e análise da mesma. Construção 

da primeira categorização de nível de compreensão leitora dos objetos da matemática.  

4. Quarto momento: Reestruturação desta proposta (versão final) e nova aplicação. 

5. Quinto momento: Análise decorrente desta nova aplicação. Construção da segunda 

categorização de nível de compreensão leitora dos objetos da matemática (versão 

final). 

 

 No primeiro momento do desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, aplicamos 

alguns problemas de matemática com o intuito de angariarmos pistas para produzirmos os 

parâmetros avaliativos para a compreensão da linguagem matemática. Estes problemas foram 

bastante variados contemplando assuntos como: frações, operações básicas (adição, subtração, 

multiplicação e divisão) com números inteiros e números racionais, geometria, dentre outros, 

sendo tratados durante o segundo semestre do ano letivo de 2011, na Escola 01, no horário 

das aulas de matemática das turmas. Seguiu-se, portanto, a estrutura curricular ora proposta, 

dessa forma, nas aulas sobre frações, por exemplo, eram aplicados os problemas que 

envolviam as próprias frações.  

 Para a elaboração da sequência destes problemas, utilizamos o livro didático adotado 

na referida escola e o banco de questões das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP). Além do uso destes materiais, aplicamos vários outros problemas 

que foram construídos e desenvolvidos por nós.  

Alguns estavam relacionados a situações ligadas ao cotidiano e outros a determinados 

temas de caráter informativo ou apenas de curiosidade, sendo alguns considerados por nós 

simples com poucas informações e outros longos, repleto destas. Ressaltamos que havia 
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textos que continham em si apenas informações escritas e outros com informações gráficas e 

pictóricas.   

Houve também situações onde a partir de um texto escrito qualquer sobre determinado 

assunto, questões matemáticas e não matemáticas foram produzidas por nós, e para resolvê-

las fazia-se necessário buscar informações naquele texto. Muitos destes textos foram extraídos 

da prova Brasil que são analisadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

que tem como principal objetivo oferecer subsídios para a formulação, reformulação e 

monitoramento de políticas públicas, contribuindo, dessa maneira, para a universalização do 

acesso e a ampliação da qualidade, da equidade e da eficiência da educação brasileira. 

Enfim, estes problemas nos deram pistas, sem nenhuma concreticidade e/ou 

formalidade, sobre os níveis de compreensão leitora dos alunos para os objetos matemáticos, 

na verdade, estas pistas se propuseram, em nosso entendimento, como pressupostos 

(hipóteses) para a construção dos parâmetros avaliativos relacionados aos nossos propósitos, 

assim como para os seus indicadores
61

.  

Pela grande quantidade de alunos que havia nas salas de aulas (em torno de 35 a 40 

alunos), tivemos que selecionar alguns documentos (a cada aplicação de problemas) para 

serem analisados com um olhar mais atento além do que é necessário para as correções 

realizadas comumente no processo escolar. Essa escolha foi concebida sobre as cinco turmas 

que estavam sob minha responsabilidade dentro da escola, sendo escolhidos 10 alunos por 

turma, totalizando 50
62

. Nesta amostra, continham alunos que apresentavam muitas 

dificuldades não só em compreender a matemática como em fazer leituras e interpretá-las, 

haviam também alunos considerados por nós medianos (tinham algumas dificuldades, e 

quando estas se apresentavam, mostravam desenvolturas para tentar superá-las) e alunos tidos 

como acima da média (dentro do nosso contexto escolar), para os quais realizar leituras 

chegava a ser momentos prazerosos, e que, além disso, demonstravam facilidade em 

compreender os objetos matemáticos e responder os problemas relacionados aos mesmos. 

 Com as aplicações da proposta de ensino construída por nós sobre proporcionalidade, 

coletamos novos dados e os confrontamos com as pistas que já havíamos conseguido 
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 Entende-se por indicadores, a frequência relativa ou absoluta que determinado tema é mencionado (explicito 

ou subjacente) nos discursos analisados.  
62

 Como critério de escolha utilizamos as próprias notas dos alunos adquiridas até aquele momento e os 

relatórios que desenvolvemos sobre eles, os quais contemplam seus avanços e suas dificuldades em relação aos 

conteúdos da matemática. 
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concretizando, assim, os parâmetros avaliativos e seus descritores
63

 para a compreensão 

leitora dos objetos matemáticos.  

Apesar desta proposta especificar tal assunto, a mesma possui algumas situações-

problema em que o uso da proporção ficou implícito no texto, o intuito foi possibilitar aos 

alunos a oportunidade de utilizarem seus próprios conhecimentos, sem a necessidade de 

conhecer amplamente o assunto e/ou sem ao menos perceber que o mesmo estava sendo 

tratado, além disso, o conjunto das questões propostas por nós, como descreveremos no tópico 

a seguir, possibilitou realizar a comparação (confrontação) dos dados ora mencionados.  

A seguir explanaremos sobre a proposta de ensino que construímos e desenvolvemos, 

para posteriormente indicarmos os parâmetros avaliativos de proficiência leitora que foram 

estabelecidos. 

 

3.3 A proposta (descrição) 

  

 Neste tópico, descreveremos nossa proposta de ensino vinculada as atividades que 

foram aplicadas em sala de aula, relacionada à nossa pesquisa. Dentre os vários assuntos da 

matemática pensados e repensados por nós, tratamos da proporcionalidade.  

Optamos pela proporção por constatarmos não apenas a grande dificuldade que os 

alunos têm para compreender seu conceito e/ou identificá-la nas situações-problemas da 

matemática, mas também por entender que muitos professores não dão a devida importância 

que o referido assunto possui para o ensino da matemática e, em consequência disso, não o 

incluir em seus próprios planejamentos. Quando isso ocorre, por muitas vezes o assunto é 

tratado apenas como uma “regra de três”, ou seja, como um procedimento, estimulando o 

aluno a realizar leituras sintáticas
64

, sem significados, sobre os objetos matemáticos que tal 

assunto propõe.  

Compreendemos que a proporção contempla em si conceitos que são básicos para o 

ensino desta área e que possui uma extensão de aplicabilidade em diversos contextos da 

atividade humana. Ela possibilita ao sujeito explorar, por exemplo, de maneira mais 

detalhada, diversos objetos provenientes da linguagem matemática (como as frações) e 

algoritmos (como as próprias operações básicas), além de viabilizar relações entre os três 

importantes campos desta área (aritmética, álgebra e geometria).  
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 Por meio dos indicadores descrevemos situações que nos permitiram apresentar algumas dificuldades leitoras 

que os alunos demonstraram possuir sobre os objetos da matemática. Tais descrições contribuíram para a 

construção dos referidos parâmetros. A estas “descrições” denominamos de descritores. 
64

 Esclarecimentos sobre este tipo de leitura ver o próximo tópico.  
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A proporção também nos permite perceber as relações existentes entre as diversas 

variáveis e grandezas que podemos encontrar em diferentes contextos, dando um suporte 

imprescindível para a compreensão de assuntos como equações e funções, sistemas lineares, 

probabilidade, análise combinatória, dentre outros, que perfazem o ensino básico. Sendo, 

portanto, um conteúdo fundamental para outras áreas do conhecimento, como: física, 

engenharia e economia. 

Assim, com tantas possibilidades, podemos dizer que o conceito de proporcionalidade, 

quando bem fundamentado pelo professor em sala de aula, auxiliará de melhor modo os 

alunos a compreenderem diversificadas situações-problemas da matemática, dando aos 

mesmos melhores possibilidades para realizar leituras significativas sobre os objetos desta 

área.  

 Em relação à sequência de atividades que elaboramos e aplicamos em sala de aula 

durante nossa investigação de campo
65

, indicamos que a mesma foi distribuída em três partes 

e que todas estão relacionadas com o assunto mencionado anteriormente, além disso, podem 

ser utilizadas, quando necessário, de maneira desvinculada uma da outra. 

A primeira parte teve como objetivos para a pesquisa: pontuar, sem grandes 

pretensões, algumas dificuldades leitoras dos alunos referentes à língua materna e 

diagnosticar os seus conhecimentos sobre proporcionalidade. Além disso, esta parte também 

contribuiu para que pudéssemos construir os parâmetros avaliativos de proficiência leitora 

para a linguagem matemática. Ressaltamos que, em aplicações futuras, o professor poderá 

utilizá-la para alcançar os objetivos a pouco descritos, podendo verificar onde a compreensão 

leitora dos seus alunos permeia nos parâmetros sugeridos. 

  Esta parte foi iniciada com um texto intitulado “Fotografia”, de caráter informativo e 

que possui algumas curiosidades sobre o tema sugerido. Trata-se de um texto com duas 

laudas, onde se apresentam poucos símbolos matemáticos. Posteriormente, apresentamos seis 

questões
66

 sobre o texto, as quais têm como finalidade indicar-nos, brevemente, sem grandes 

intenções, algum domínio linguístico que o aluno possa ter ou não sobre a língua materna (a 

língua portuguesa no nosso caso) como, por exemplo, identificar informações explícitas no 

texto ou a interpretação do sentido de uma oração. Concebemos, ainda, tais questões, não 
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 Esta pode ser visualizada no Apêndice – Caderno de Atividades, desta dissertação.  
66

 Compreendemos que uma “questão” possa ser de fato uma pergunta qualquer não vinculada à matemática ou 

mesmo um problema matemático. Entretanto, para que possamos perceber distinções entre um e outro, 

utilizaremos a mesma muito mais para nos referir as “perguntas” que sejam, por assim dizer, curtas com poucas 

frases ou que não estejam vinculadas a matemática, sendo o caso dos seis questionamentos iniciais (que foram 

mencionados) e dos inseridos no QRA (esclarecido logo a seguir). 



85 

 

apenas como uma possibilidade dos alunos testarem inicialmente suas habilidades leitoras, 

mas também como um estímulo inicial para as atividades posteriores.  

Após estas seis questões estão presentes três situações-problema relacionadas ao tema 

tratado no texto, mas cuja interpretação não depende propriamente do mesmo. Entretanto, 

como se trata de uma proposta em que uma de suas finalidades foi de servir como instrumento 

que contribuísse para a construção de parâmetros avaliativos de proficiência leitora para a 

matemática, para cada uma destas três situações-problema seguiu um conjunto de perguntas 

sobre as mesmas, que o denominamos de Questionário Reflexivo e Analítico
67

 – QRA, pois 

serviu tanto para o aluno refletir sobre a situação-problema, como para nós na busca de dados 

para a realização das análises sobre as possíveis dificuldades leitoras que os alunos 

demonstraram possuir quando se viram frente a uma situação-problema da matemática.  

 Compreendemos que, ao estimular o aluno a refletir sobre suas ações, estaremos 

auxiliando-o na concretização de novas compreensões. Quando este passa a refletir sobre o 

que está realizando, sobre aquilo que conseguiu ou não responder, percebendo suas próprias 

dificuldades, poderá envolver-se/focar-se especificamente nos pontos que lhe estão causando 

estas incompreensões, para só assim adquirir novos conhecimentos. Na seção 2.4 desta 

dissertação, comentamos que, para Piaget (1990), são necessárias ações e reflexões para que 

um sujeito construa aprendizados e assim transforme a realidade que lhe é intrínseca.   

 Algumas questões deste caderno de atividades, especificamente do QRA, foram 

modificadas após a primeira aplicação da proposta, visto que certas palavras suscitavam 

dúvidas entre os alunos. Verificamos, por exemplo, que quando perguntávamos “você 

conseguiu entender o enunciado?”, muitos alunos deixavam de responder por que não sabiam 

o significado da palavra “enunciado”.  

Houve também o cuidado em tornar o mais claro possível cada comando de questão, 

de modo a suscitar o mínimo de dúvidas e, assim, não retardar o tempo de aplicação. 

Tomando como exemplo a situação-problema de número nove, especificamos em cada uma 

das oito questões do seu QRA que era para responder sobre a referida situação-problema.   

Com esta primeira parte, diagnosticamos o entendimento a priori dos alunos sobre 

proporção e, ao mesmo tempo, coletamos dados para a construção dos parâmetros avaliativos 

e de seus descritores para a compreensão da linguagem matemática. Entendemos que serão 

questionários como estes que possibilitarão aos professores verificar o nível de compreensão 
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 Tal questionário é uma construção nossa e o indicaremos por QRA. 
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leitora dos alunos, alusivo aos problemas de matemática, com base nos parâmetros avaliativos 

sugeridos e construídos por nós. 

A segunda parte de nossas atividades focalizou a modelagem matemática 

concentrando-se no caso 01 indicado por Barbosa (2001a). Teve como objetivo introduzir o 

conceito de proporcionalidade ou, dependendo do contexto, realizar uma nova leitura sobre a 

mesma, como foi o nosso caso. Esta parte se subdivide em três momentos, dos quais apenas o 

primeiro nos foi possível aplicar, ficando o segundo e o terceiro
68

 como sugestão para o 

professor. 

 O primeiro momento foi trabalhado em quatro passos: no primeiro passo são 

apresentadas algumas questões que visam introduzir uma discussão inicial sobre a temática 

abordada, trata-se de uma etapa de inteiração; os segundo e terceiro passos são destinados à 

resolução de situações-problema, tratam-se de uma etapa de matematização; o quarto passo é 

destinado à representação algébrica de dimensões de uma dada imagem, trata-se da etapa do 

modelo matemático, em que se demonstra a interpretação da solução e a validação do modelo. 

Para esta formulação, utilizamos os procedimentos para elaboração de um modelo, indicados 

por Biembengut (2004), tratados na seção 2.6.4 deste trabalho. Para o desenvolvimento destes 

quatro passos, o professor pode contar com uma sequência de orientações, inseridas no 

caderno de atividade, sobre como proceder para orientar seus alunos no desenvolvimento 

destas questões.  

 Este primeiro momento é finalizado com um texto de duas laudas, intitulado “O que 

significa proporção?” e a partir do qual objetivamos: a sistematização dos conceitos que 

envolvem este conteúdo (proporção, razões equivalentes), a representação de razões e a 

resolução de duas novas situações-problema relacionadas ao conteúdo. Para isso, após o texto 

apresentamos cinco questões interpretativas sobre o mesmo. Para o trabalho com o texto e as 

referidas questões também seguem orientações para o professor no caderno de atividades. 

 Os outros dois momentos, como já indicado, foram deixados como sugestão para o 

professor. A estrutura deles é semelhante a da atividade anterior, diferindo na quantidade de 
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 De inicio pensávamos em aplicar a primeira e a segunda atividade de modelagem em sala de aula e deixar a 

terceira como sugestão para outros professores, porém nos deparamos com vários obstáculos que reduziu 

bastante o nosso tempo de aplicação, como: antecipação da semana de provas realizada pela própria escola; 

redução dos horários em sala de aula (em todos os dias disponíveis para a aplicação, o toque da escola ocorreu 

aproximadamente entre 05 a 10 minutos depois de iniciar a aula e antes de termina-la de fato); interrupções de 

outros alunos, por falta de professores na escola, o que ocasionava certas desconcentrações entre os alunos 

investigados e consequentemente demoravam mais para responder os problemas propostos. Entretanto, 

conseguimos angariar subsídios, com a primeira atividade de modelagem, que nos permitiram chegar a algumas 

conclusões. Assim, a segunda atividade, foi, junto com a terceira, tratada como sugestão para posteriores 

aplicações.   
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passos a serem seguidos e em algumas orientações ao professor, além disso, não há um texto 

auxiliar para tais momentos. O segundo momento é o mais curto subdividido em três passos a 

serem seguidos que lidam com o cálculo de perímetro de uma dada imagem. O terceiro 

momento é o mais longo, é trabalhado em seis passos e exige do aluno um pouco mais de 

conhecimento e desenvoltura para tratar dos objetos matemáticos envolvidos, pois o modelo a 

ser construído é uma equação do segundo grau, diferentemente dos anteriores que 

representam uma equação do primeiro grau, indicamos ainda que os passos a seguir neste 

momento sugerem o cálculo da área de uma determinada imagem.  

 Apesar destas atividades de modelagem terem sido pensadas para o ensino 

fundamental, as mesmas podem ser utilizados no primeiro ano do ensino médio devido a 

possibilidade da utilização do conhecimento funcional. Seguem também orientações para o 

professor para tal utilização.  

A terceira parte concentrou-se em outras duas situações-problema e uma nova 

questão. As duas situações-problema (números 01 e 02) mesclaram proporção com outros 

conteúdos, como a geometria, e objetivaram buscar subsídios que pudessem demonstrar 

algum benefício atrelado à atividade realizada anteriormente com a modelagem matemática
69

. 

Salientamos que estas situações-problema também estavam acompanhadas pelo QRA. A 

questão (número 03) tratou de criações de problemas sobre proporção pelos alunos estando os 

mesmos frente a determinados dados numéricos, a ideia foi verificar se os símbolos 

apresentados a eles faziam algum sentido, se possuíam algum significado, além disso, 

intencionamos com esta questão fazer um levantamento, de modo geral, que pudesse nos 

indicar ainda mais o nível sintático ou semântico de leitura matemática
70

 entre os alunos 

investigados. Assim como na primeira parte, todos os dados que foram coletados serviram 

também para a construção dos parâmetros avaliativos e de seus descritores.  

Enfim, podemos dizer que todas as atividades sugeridas por nós exigiram dos alunos 

bastante leitura e contemplaram “acordos” linguísticos entre a língua materna e a linguagem 

matemática. Com isso, usufruímos de resultados que nos possibilitaram analisar as 

dificuldades que não permitiram os alunos interpretarem as situações-problema ou que os 

induziram a cometerem erros decorrentes de interpretações incorretas. 

Neste tópico, comentamos como o primeiro objetivo específico (elaborar uma 

proposta de ensino que utilizasse da modelagem e da leitura visando maiores compreensões 

                                                 
69

 Ressaltamos que a própria atividade de modelagem matemática nos ofereceu, durante seu processo, vários 

elementos que nos permitiu avalia-la, dessa forma, esta terceira parte serviu para complementar tal avaliação.  
70

 A seguir explanaremos sobre estes tipos de leitura. 
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leitoras dos objetos matemáticos), traçado em nossa Introdução, fora alcançado. Indicaremos 

a seguir como concretizou-se o segundo objetivo específico, o qual tratou da construção dos 

parâmetros avaliativos para a compreensão leitora de tais objetos.  

 

3.4 Parâmetros avaliativos de proficiência leitora 

 

Para a construção dos parâmetros avaliativos partimos, inicialmente, do pressuposto de 

que os objetos matemáticos deleitam-se em dois níveis de leitura atribuída sobre a forma 

como estes objetos são operados, a saber: a matemática, quando manipulada mecanicamente 

por técnicas operatórias, e a matemática manipulada com significados.  

A matemática, quando manipulada mecanicamente por técnicas operatórias, é, 

segundo Klusener (2006), de maneira estritamente sintática “[...] em que REGRAS, 

PROPRIEDADES e ESTRUTURAS podem ser operadas sem a referência direta a nenhum 

significado (...) é a linguagem matemática [apenas] como SISTEMA SIMBÓLICO” 

(KLUSENER, 2006, p.183, grifo do autor). Neste nível a leitura é “fria”, sem significado 

algum, apenas decodificadora, onde o sujeito mesmo conhecendo a linguagem aritmética, 

algébrica e geométrica da matemática não consegue transpor este conhecimento para a 

realidade, sendo assim, tais linguagens não ganham dimensões sociais e nem culturais.   

A matemática manipulada com significados é segundo Klusener (2006) de maneira 

estritamente semântica onde os “[...] SÍMBOLOS, SINAIS e as NOTAÇÕES são dadas com 

um significado claro e preciso... As palavras são associadas a significados ou as ações que 

estão associadas às operações ou mesmo relações funcionais” (KLUSENER, 2006, p.183, 

grifo do autor). Consegue-se neste nível relacionar os objetos da matemática com a realidade, 

ou seja, a leitura é significativa, com mais sentido, ela transpõe a frieza manipulativa 

mecânica, auxiliando a visualização da aplicabilidade daquele objeto em nossa realidade.  

 Em textos escritos
71

, em que se associam outras línguas (como a língua materna) com 

a linguagem matemática, dois pontos importantes devem ser comentados. O primeiro é que os 

dois níveis de leitura para a matemática, citados anteriormente, de certa forma, relacionam-se 

com estes textos. E o segundo refere-se à língua materna, pois, segundo Cândido (2001, p.17), 

esta “[...] é parcialmente aplicada no trabalho matemático, já que os elos do raciocínio 

matemático apoiam-se na língua, em sua organização sintática e em seu poder dedutivo”.  

                                                 
71

 Daremos ênfase a textos matemáticos que descrevem com palavras, frases e orações, problemas de tal área. Ao 

falarmos de enunciado, estaremos nos referindo ao texto escrito destes problemas. Alguns descritores, sugeridos 

por nós, poderão nos dar indícios do surgimento de incompreensões relacionados a outros tipos de textos 

(narrativos, poéticos, etc.) que também apresentem a linguagem matemática, porém, entendemos que sejam 

necessários outros trabalhos focados especificamente nestes textos para alcançarmos melhores resultados.   
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 Refletindo sobre esta citação, percebemos que a aplicação da língua materna ao 

trabalho matemático pode ocorrer tanto oralmente quanto sob a forma escrita. Um enunciado, 

por exemplo, que caracterize um problema de matemática, necessita da língua materna, 

principalmente no ensino fundamental, para que os alunos possam ter melhores 

compreensões, estabelecer relações entre os entes matemáticos envolvidos e realizar 

interpretações para solucionar este problema.  

 Nesta situação, a linguagem matemática termina por se apoiar na língua materna. O 

que nos leva a pensar que, se um aluno possuir dificuldades em lidar com a língua materna, 

possivelmente não conseguirá resolver um problema matemático.  

 Nesta perspectiva, tendo em vista tais relações entre língua materna e linguagem 

matemática, os níveis de leitura auferidos por Klusener (2006) e toda a nossa investigação 

anteriormente descrita (ver seção 3.2), propomos os seguintes parâmetros avaliativos 

relacionados à compreensão leitora, de alunos do ensino fundamental, para a linguagem 

matemática inserida em situações-problema (ou mesmo problemas mais simples). 

 

Quadro 3 – Parâmetros avaliativos de proficiência leitora 

 O aluno não compreende o enunciado da situação-problema ou o compreende 

erroneamente (o aluno não consegue resolver a situação-problema). 

 O aluno compreende o enunciado da situação-problema, entretanto não o conecta 

com algum algoritmo matemático que possa ser utilizado para resolvê-lo (o aluno 

não consegue resolver a situação-problema). 

 O aluno compreende o enunciado da situação-problema, o conecta com algum 

algoritmo matemático que possa ser utilizado para resolvê-lo, porém não consegue 

ou não sabe operar corretamente e/ou adequadamente estes algoritmos vinculados à 

referida operação (o aluno não consegue resolver a situação-problema). 

 O aluno compreende o enunciado da situação-problema, o conecta com algum 

algoritmo matemático que possa ser utilizado para resolvê-lo e consegue/sabe 

operar corretamente e adequadamente estes algoritmos vinculados à referida 

operação (o aluno consegue resolver a situação-problema). 

 

Através das respostas dos alunos frente aos vários problemas propostos nas atividades 

que foram desenvolvidas por nós ao longo de nossa investigação, criamos, a partir de 

indicadores (respostas que continham ideias semelhantes), descritores que contribuíram para o 

desenvolvimento de cada categoria (parâmetro avaliativo) anteriormente apresentada. É 
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importante ressaltar que os referidos parâmetros apontam parcialmente para as dificuldades 

leitoras dos alunos frente a situações-problemas da matemática, compreendemos que os 

mesmos não dão conta de todos os elementos de ordem linguística que podem influenciar na 

compreensão do sujeito.   

Ao todo foram construídos quatro parâmetros, sendo o primeiro o único onde o aluno 

não compreendeu o enunciado da situação-problema, dessa forma para apresentar de melhor 

modo os descritores, iremos separar os parâmetros avaliativos em dois casos: o primeiro se 

refere a não entender o enunciado da situação-problema e o segundo a entender este 

enunciado
72

.  

No primeiro caso (não entender o enunciado de uma situação-problema), temos apenas 

um ponto categórico: o aluno não compreende o enunciado da situação-problema ou o 

compreende erroneamente, averiguamos que o que pode encaminhar um aluno para tal são 

situações como as que seguem
73

: 

 
D1: O aluno demonstra possuir algumas deficiências básicas em sua 

proficiência leitora em língua materna, mesmo que consiga compreender a 

simbologia matemática no enunciado da situação-problema de maneira não 

apenas sintática, mas também semântica.  

 

D2: O aluno não compreende a simbolização da linguagem matemática, ou 

porque teve contato insuficiente com os símbolos envolvidos, ou porque, de 

fato, não teve contato algum com aquele determinado símbolo, seus 

conceitos e significados, sua manipulação (nesse caso a dificuldade não é 

linguística). 

 

D3: O aluno pode ter tido contato suficiente com a simbologia matemática 

que o permitiu compreendê-la, entretanto de maneira estritamente sintática, 

não conseguindo visualizar de que forma tais símbolos se processam em uma 

situação-problema e com isso não conseguindo relacionar a língua materna 

com a linguagem matemática (não consegue demonstrar domínio sintático e 

semântico no todo). 

 

D4: Palavras que são comuns entre a matemática e a língua materna, mas 

que possuem significados diferentes, podem estar confundindo o aluno. 

Exemplos: produto, diferença, decomposição etc. 

 

No segundo caso (entender o enunciado de uma situação-problema), temos três pontos 

categóricos. O primeiro é: o aluno compreende o enunciado da situação-problema, 

entretanto não o conecta com algum algoritmo matemático que possa ser utilizado para 

resolvê-lo, isso pode ocorrer, pois: 

 

                                                 
72

 Entre as páginas 94 e 99 trazemos comentários que auferem mais detalhes sobre alguns destes descritores.  
73

 Cada descritor será referenciado por D1, D2, D3...  
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D5: O aluno compreendeu o enunciado, mas não o interpretou 

matematicamente. Supondo que, de maneira desvinculada da situação-

problema, o mesmo saiba operar os algoritmos que são indispensáveis para 

resolvê-la, ele não os utiliza em tal situação por não conhecer o significado 

da operação. Este aluno o compreende em nível estritamente sintático. 

 

D6: Por não conhecer ou conhecer insuficientemente o assunto matemático 

envolvido na situação-problema não consegue resolvê-la, porém, mesmo por 

inferências, concedidas por sua proficiência leitora, consegue compreender 

o enunciado. Por exemplo, ao dizer que “João comprou ‘8.x.y²’ de 

produtos”, o aluno pode até não saber o significado de “8.x.y²”, por nunca 

ter tido contato com a álgebra, mas pode inferir que na frase, João comprou 

certa quantidade de produtos (neste caso a dificuldade não é linguística).  

 

O segundo ponto é: o aluno compreende o enunciado da situação-problema, o 

conecta com algum algoritmo matemático que possa ser utilizado para resolvê-lo, porém 

não consegue ou não sabe operar corretamente e/ou adequadamente estes algoritmos 

vinculados à referida operação. Neste ponto, o conceito da operação em si é conhecido e 

compreendido de maneira semântica, porém pode não existir a efetuação correta do algoritmo 

ou o pensamento adequado sobre o seu uso no problema. 

Não efetuar corretamente um algoritmo e/ou não pensar de maneira adequada sobre o 

uso deste em um dado problema são duas situações que estão relacionadas ao “não saber 

operar” ou “errar a conta”. De início, compreendíamos que qualquer erro na utilização do 

algoritmo estava ligado a não efetuação correta deste, porém, nos deparamos com alunos que 

demonstraram compreender o enunciado do problema, que conseguiam entender qual 

algoritmo deveria ser utilizado para resolvê-lo, além de também saber manipulá-lo 

corretamente, entretanto, seja por falta de atenção ou por alguma falha, naquele momento, em 

seu raciocínio lógico-matemático, não soube utilizar/empregar (houve alunos que realizaram 

cálculos desnecessários, porém corretos) o algoritmo de tal modo que o permitisse resolver a 

questão de maneira coerente com os dados do problema. Percebemos que alguns deles até se 

aproximavam da maneira adequada, contudo, não a concretizavam.  

Assim, passamos a entender que efetuar corretamente um algoritmo é manipulá-lo sem 

haver erros em sua armação, em seu processo mecânico e em seu acabamento. Pensar 

adequadamente sobre o uso de um algoritmo em um dado problema é se permitir utilizá-lo de 

maneira coerente, estando de acordo com as informações deste, em outras palavras, é valer-se 

de um raciocínio correto matemático que o permita saber onde e como “utilizar” estes 

algoritmos frente aos dados do problema. 

Atribuímos novos descritores para este ponto:  
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D7: O aluno teve contato insuficiente com o assunto matemático em questão 

e os seus algoritmos, o que não lhe permitiu utilizá-las de forma adequada e 

correta (nesse caso a dificuldade não é linguística). 

 

D8: O aluno teve algum contato com o assunto matemático em questão e os 

seus algoritmos, que o permitiu pensar sobre o uso destes de maneira 

adequada na situação-problema, porém não conseguindo manipulá-los 

corretamente.  

 

D9: O aluno compreendeu o enunciado da situação-problema, identificou o 

algoritmo ou o assunto matemático necessário para solucioná-lo, entretanto, 

não conseguiu utilizar/empregar estes algoritmos de maneira adequada, 

mesmo demonstrando saber manipulá-los corretamente.  

 

Sintetizando o que até agora expomos, tendo em vista somente os casos de 

dificuldades linguísticas, temos três obstáculos para um aluno não conseguir resolver um 

determinado problema
74

: ou não compreendeu o enunciado; ou entendeu o enunciado, mas 

não resolveu o problema porque, mesmo sabendo manipular sintaticamente determinado 

algoritmo de uma operação matemática, não conhece de fato o significado deste, seu 

verdadeiro conceito, e com isso não conseguiu utilizar e/ou conectar este algoritmo com o 

problema; ou entendeu o enunciado de um problema, conectou este ao conteúdo adequado 

para resolve-lo, entretanto, não conseguiu ou não soube operar corretamente e/ou 

adequadamente este conteúdo com os seus algoritmos em prol da solução do problema.  

Uma pequena ressalva deve ser feita: o entendimento e a resolução de um problema 

podem ser prejudicados por fatores emocionais ou simplesmente pela falta de estímulo e/ou 

concentração, além de outros elementos que tenham esta mesma natureza, o que pode 

acarretar certo “bloqueio mental” no aluno em seu raciocínio, fatores estes que não devem ser 

desprezados pelo professor.  

Entretanto, não havendo a interferência destes fatores, tratando apenas da “não 

resolução de um determinado problema” e, neste caso, ocorrendo o seu entendimento e a 

conexão com o conteúdo adequado para encontrar a sua solução, pequenas falhas na 

percepção lógico-matemática do sujeito podem ter lhe dificultado, visto que, alguns 

problemas de matemática, por envolverem vários assuntos desta área ao mesmo tempo, 

implicam em um nível mais alto de raciocínio, algo que pode ser sanado através do 

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, por meio de, entre outros, muitas leituras.  

Não podemos deixar de supor também que, apesar de conhecer o conteúdo que deve 

ser utilizado para resolver o problema, o aluno pode não dispor de todas as ferramentas 

                                                 
74

 A partir de agora sempre que nos referirmos a um problema, devemos considerar também as situações-

problema. 
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matemáticas deste conteúdo para utilizá-las, ou seja, algumas propriedades ou regras podem 

ainda não estar tão claras para o aluno.  

 Por outro lado, entender o problema, conectá-lo ao algoritmo necessário para a sua 

solução e saber manipulá-lo adequadamente e corretamente para alcançar esta solução é o que 

chamamos de “condução ideal
75

”. Poderíamos dizer que o aluno que consegue tal condução é 

porque soube, naquela ocasião, utilizar com proficiência suas habilidades leitoras. Deve ficar 

claro que a capacidade de interagir e resolver determinado problema de um dado conteúdo 

matemático não significa capacidade de interagir e resolver outros problemas deste mesmo 

conteúdo ou ainda de conteúdos distintos a estes. 

 Salientamos que, possivelmente, para cada conteúdo da matemática explicado em sala 

de aula, seja necessário realizar um novo levantamento de dados referentes aos parâmetros 

descritos por nós. O que estamos propondo, de imediato, é uma estrutura onde se possam 

verificar motivos para que os alunos não consigam resolver problemas relacionados a 

determinados conteúdos. E mesmo que outros agravantes existam, como, por exemplo, a 

capacidade da administração do emocional diante do problema, a capacidade cognitiva do 

aluno e outras competências e habilidades relacionadas com a própria matemática, 

entendemos que o desenvolvimento linguístico dos alunos sejam, de certo modo, 

significativos para estas incompreensões.  

 Não é nossa intenção esgotar todos os motivos linguísticos que levam os alunos a não 

compreenderem determinado texto. Podemos até dizer que se trata de um trabalho que segue 

em busca destes motivos. Tentamos estruturar parâmetros avaliativos relativos à capacidade 

de ler e compreender um problema de matemática, porém, temos consciência de que possam 

existir outros parâmetros e/ou descritores e que até mesmo os que sugerimos possam 

contemplar outras situações que a nossa investigação não foi capaz de visualizar.  

 Sobre textos matemáticos mais longos, do tipo narrativo, por exemplo, não existirá a 

possibilidade de querer resolver um problema, mas somente a preocupação de compreender e 

interpretar o que se leu. Nesse caso, se o aluno entende o texto e consegue explicá-lo, há em 

atividade funções sintáticas e semânticas. Entretanto, se o aluno não entende, podemos tentar 

associar esse não entendimento ao nosso primeiro parâmetro já esclarecido. Estas são 

situações que necessitam de mais estudos e mais pesquisas, pois como já enfatizado, 

posicionamo-nos somente em textos matemáticos tratados como problemas escritos.  
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 Refere-se ao último ponto descrito no quadro de categorizações (ver página 89). 
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Com base nos parâmetros avaliativos e em seus descritores mencionados nos 

parágrafos anteriores, fizemos um levantamento das dificuldades leitoras dos alunos 

percebidas em nossas investigações. Iremos, a seguir, indicar as que estão relacionadas a 

alguns
76

 descritores e esclarecer alguns pontos tratados nos mesmos para que possamos 

melhor compreendê-los.  

 

Parâmetro avaliativo: O aluno não compreende o enunciado da situação-problema ou o 

compreende erroneamente (o aluno não consegue resolver a situação-problema).  

Descritores: D1, D2, D3 e D4. 

 

D1: O aluno demonstra possuir algumas deficiências básicas em sua proficiência leitora em 

língua materna, mesmo que consiga compreender a simbologia matemática na situação-

problema de maneira não apenas sintática, mas também semântica. 

 

A compreensão de um problema que tenha em si um texto escrito pode não estar 

ocorrendo, pois o aluno apresenta em sua proficiência leitora para a língua materna 

dificuldades que não o permitem:  

 

 Realizar interpretações ao longo do texto. 

 Deduzir e/ou inferir informações implícitas e explicitas. 

 Reconhecer a pergunta que está sendo realizada, principalmente, se o problema 

possuir mais de um questionamento. 

 Estabelecer relações de causa e consequência. 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Referenciar palavras e expressões dentro do texto, estabelecendo relações entre estas e 

as informações sobre as mesmas, permitindo identificar repetições ou substituições 

que contribuam para dar continuidade à leitura do texto. 

 Coordenar e/ou subordinar orações (relacionar informações) no texto, respeitando a 

pontuação presente no mesmo. 

 Relacionar os dados numéricos aos respectivos sujeitos ou objetos dentro do texto.  

 Reconhecer palavras dentro do texto (defasagem lexical), compreendendo o seu 

significado. 
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 Alguns, pois, compreendemos que há certos pontos (D4, D5, D6 e D7) que são autoexplicativos e que já nos 

dão uma ideia do tipo de dificuldade enfrentada pelo aluno, principalmente as que se referem aos obstáculos não 

linguísticos.  
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 Observamos que estas dificuldades foram ampliadas quando trabalhamos em sala de 

aula questões vinculadas a textos longos, como por exemplo, as que trazemos em nossa 

proposta de ensino vinculadas ao texto intitulado “fotografia”, o qual apresenta vários 

parágrafos e contempla muitas informações coordenadas e subordinadas entre si.  

Percebemos, portanto, ao longo de nossas investigações, que textos que apresentavam 

elementos não verbais e materiais gráficos ou textos curtos que continham poucas 

informações ou parágrafos eram compreendidos mais facilmente pelos alunos e com isso as 

dificuldades indicadas anteriormente não ocorriam com tanta frequência. A explicação para 

este fato pode estar inserida no forte contato que estes alunos possivelmente tiveram, ao longo 

de sua escolaridade, com textos sintéticos do tipo: “arme e efetue”, textos estes que são 

bastante privilegiados não só pelos professores nas aulas de matemática, como também, em 

muitos casos, pelos livros didáticos. Dessa forma, são tratados, em diversas ocasiões, com 

mais importância que os textos considerados longos. 

Esta situação nos possibilitou refletir sobre o tipo de texto que o professor deve utilizar 

em sala de aula, considerando sempre o nível de compreensão leitora dos seus alunos. 

 

D2: O aluno não compreende a simbolização da linguagem matemática, ou porque teve 

contato insuficiente com os símbolos envolvidos, ou porque, de fato, não teve contato algum 

com aquele determinado símbolo, seus conceitos e significados, sua manipulação (nesse caso 

a dificuldade não é linguística). 

 

 É importante esclarecermos o nosso entendimento sobre ter “contato insuficiente com 

os símbolos envolvidos”, a fim de que o leitor possa melhor compreender este descritor, assim 

como os outros que também versaram sobre este tipo de contato.  

 Para tanto, considere a seguinte situação: quando um professor, em suas aulas, começa 

a ensinar determinado conteúdo, ele descreve em seu planejamento uma quantidade mínima 

de aulas que irá necessitar para alcançar seus objetivos iniciais relacionados ao referido 

conteúdo, ao término de suas aulas supomos que ele perceba que alguns dos seus alunos 

conseguiram assimilar o conteúdo enquanto outros não, sendo assim, entendemos que os 

alunos que conseguiram tal assimilação são os quais o contato com os símbolos envolvidos 

foi suficiente e os alunos que não conseguiram diz respeito a um contato insuficiente.  

 Neste último caso, para tentar sanar as dificuldades dos alunos que não conseguiram 

assimilar o conteúdo explorado, o professor poderia, por exemplo, extrapolar a quantidade de 
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aulas anteriormente planejadas ou propor uma nova metodologia. Caso o aluno passasse a 

compreender o conteúdo mencionado, o contato passaria a ser suficiente. 

 Assim, “contato suficiente” é um contato que não diz respeito ao tempo e nem se 

limita a ele, mas que é concretizado apenas quando o sujeito compreende de maneira 

significativa o que está sendo ensinado. 

   

D3: O aluno pode ter tido contato suficiente com a simbologia matemática que o permitiu 

compreendê-la, entretanto, de maneira estritamente sintática, não conseguindo visualizar de 

que forma tais símbolos se processam em uma situação-problema e com isso não conseguindo 

relacionar a língua materna com a linguagem matemática (não consegue demonstrar domínio 

sintático e semântico no todo). 

 

Para o aluno, os símbolos matemáticos em questão não possuem conceitos vinculados 

à realidade vivida, são apenas símbolos que podem ser manipulados sem nenhum significado.  

Por exemplo: O aluno consegue calcular 
5

1
 de 450, porém de maneira totalmente 

mecânica, sem perceber que tal cálculo significa fracionar em cinco partes iguais o número 

inteiro 450 ficando com apenas uma destas partes. Com isso, quando esta situação se 

apresenta contextualizada, como, por exemplo: “Juntei ao longo do tempo 450 figurinhas. 

Porém já perdi 
5

1
 delas. Quantas ainda me restam?”, ocorre com este aluno o que poderíamos 

chamar de “bloqueio mental”, ou seja, sem saber que uma fração é uma quantidade ele não 

imagina que tenha que extraí-la do número 450, sendo assim, ele “trava” seu raciocínio e com 

isso não compreende o problema. 

Salientamos ainda que este aluno não consegue elaborar um problema a partir de um 

determinado símbolo da matemática, o qual só o tenha conhecido sintaticamente, em outras 

palavras, ele não consegue enxergar a aplicabilidade deste ente matemático em seu meio 

social, em nossa realidade. 

 

Parâmetro avaliativo: O aluno compreende o enunciado de uma situação-problema, 

entretanto não o conecta com algum algoritmo matemático que possa ser utilizado para 

resolvê-lo (o aluno não consegue resolver a situação-problema).  

Descritores: D5 e D6. 
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D5: O aluno compreendeu o enunciado, mas não o interpretou matematicamente. Supondo 

que, de maneira desvinculada da situação-problema, o mesmo saiba operar os algoritmos que 

são indispensáveis para resolvê-la, ele não os utiliza em tal situação por não conhecer o 

significado da operação. Este aluno o compreende em nível estritamente sintático. 

 

 Como esclarecido em D5, à operacionalização de um determinado cálculo matemático 

é conhecido, mas não o seu conceito/significado, sendo assim, o aluno não compreende onde 

pode utilizar certas operações.  

 Por exemplo, em alguns momentos, ao resolver problemas trabalhados durante nossa 

investigação, a divisão não era visualizada pelos alunos como medição ou mesmo razão, ela 

sempre era utilizada apenas para realizar distribuições. Em problemas como: “Paulo tem 

guardado no banco R$1.250.345,00. Se ele quisesse fazer maços de notas de R$ 5,00, 

contendo 10 notas cada um, quantos maços seriam produzidos?”, poucos foram os alunos que 

tentaram resolver utilizando a divisão (como medição seria algo do tipo: quantos R$ 50,00 

“cabem” em R$ 1.250.345,00), alguns alunos preferiram somar de 50 em 50 até chegar em 

1.250.345, além de outros que, mesmo entendendo o problema, não sabiam que operação 

utilizar para descobrir quantos números 50 eram necessários para compor o número 

1.250.345.  

 Este problema nos fez perceber que tanto a divisão, quanto a multiplicação (os alunos 

se comprometiam mais em somar de 50 em 50 para chegar em 1.250.345, do que tentar 

realizar este tipo de conta através da multiplicação) eram operações que não tinham, por assim 

dizer, significados mais precisos para alguns alunos, o que provocou muitos erros e respostas 

em “branco” nesta questão. Podemos dizer que para estes alunos, semelhantemente ao D3, 

elaborar um problema a partir de uma conta de divisão ou de multiplicação é um obstáculo a 

ser superado. 

 

Parâmetro avaliativo: O aluno compreende o enunciado da situação-problema, o conecta 

com algum algoritmo matemático que possa ser utilizado para resolvê-lo, porém não consegue 

ou não sabe operar corretamente e/ou adequadamente estes algoritmos vinculados à referida 

operação (o aluno não consegue resolver a situação-problema). 

Descritores: D7, D8 e D9. 

 

D8: O aluno teve algum contato com o assunto matemático em questão e os seus algoritmos 

que o permitiu pensar sobre o uso destes de maneira adequada na situação-problema, porém 

não conseguindo manipulá-los corretamente. 
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 Observamos que a leitura matemática particular simbólica deste algoritmo está sendo 

ainda um entrave para o aluno, como bem nos diz Smole e Diniz (2001, p.71) que os 

algoritmos matemáticos podem ser lidos, por exemplo, “[...] ora na horizontal, ora na vertical 

e também na diagonal”. Devemos refletir sobre o tipo de contato que o aluno teve sobre tal 

assunto, será que para ele foi suficiente? De qualquer forma, este contato ainda lhe permitiu 

pensar sobre o uso destes algoritmos de forma adequada no problema, mesmo manipulando-

os de maneira incorreta.  

 

D9: O aluno compreendeu a situação-problema, identificou o algoritmo matemático 

necessário para solucioná-lo, entretanto, não conseguiu utilizar/empregar estes algoritmos de 

maneira adequada, mesmo demonstrando saber manipulá-los corretamente. 

 

  Percebemos que as ideias utilizadas pelos alunos para tentar resolver o problema 

aproximavam-se da maneira adequada de acordo com a questão proposta, entretanto, não 

possibilitava respondê-la. Entendemos que este descritor pode ser investigado mais a fundo, 

até mais que os outros, pois para que um aluno não consiga utilizar um algoritmo de maneira 

adequada, mesmo tendo compreendido o problema e conseguido relacionar este a tal 

algoritmo, é porque, por ora podemos dizer, houve possivelmente algum tipo de “falha” em 

seu raciocínio lógico-matemático para a utilização do referido algoritmo no dado problema.  

 O aluno demonstrava ter conhecimentos necessários para resolver o problema, 

possuindo assim, em seu repertório, “ferramentas” indispensáveis para tanto, porém não 

soube utilizá-las para resolvê-lo.  

 Situações como: falta de estímulo que induz a falta de atenção e/ou distração naquele 

momento para resolver o problema, fatores emocionais ou contato insuficiente com o assunto 

tratado no problema podem ser elementos explicativos para este tipo de erro.  

Sobre o último parâmetro, não achamos necessário indicar algo sobre o mesmo, pois, 

como já comentado anteriormente, ele nos remete a uma “condução ideal” pelo aluno na 

resolução de um problema. 

Fazemos por fim uma ressalva. A todo o momento indicamos “falhas” leitoras ou 

perceptivas relacionadas aos alunos para resolverem determinados problemas, entretanto, faz-

se também necessário repensarmos sobre nossas condutas como professores em sala de aula e 

refletirmos sobre questões do tipo: Será que está claro o que é para ser respondido e como 

deve ser respondido o problema? Será que a leitura que estou promovendo despertou algum 

interesse no aluno? Não conseguir resolver um problema é de fato “culpa” do aluno ou 
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“culpa” do texto que pode está confuso? Em que nível de leitura está meu aluno? O que posso 

“cobrar” deles?  

Entendemos serem estas e outras questões importantes para refletirmos sobre a nossa 

prática educativa. A seguir apresentamos nossas análises e em seguida as considerações 

finais. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Pretendemos, neste tópico, apresentar as análises e os resultados obtidos durante 

nossas investigações. Para isso, distribuiremos as questões e os problemas contidos em nossa 

proposta de ensino e que foram aplicados, em blocos. Além disso, de modo a facilitar a 

apresentação de determinados resultados, utilizaremos os parâmetros avaliativos, construídos 

por nós, tratados no tópico anterior. 

Os blocos de questões foram assim distribuídos:  

 Primeiro Bloco: questões de 01 à 06 referentes à primeira parte da proposta de 

ensino. 

 Segundo Bloco: problemas
77

 de 07 à 09 referentes à primeira parte da proposta 

de ensino. 

 Terceiro Bloco: primeiro momento com a modelagem matemática. 

 Quarto Bloco: problemas de 01 à 03 referentes à terceira parte da proposta de 

ensino. 

 

4.1 Primeiro Bloco: Questões de 01 à 06 referentes à primeira parte da proposta de 

ensino 

 

 Após as apresentações em sala de aula e indicarmos o objetivo do nosso trabalho, 

iniciamos nossa investigação com a aplicação deste primeiro bloco de atividades de maneira 

individual. Neste primeiro momento, os alunos realizaram a leitura do texto intitulado 

“Fotografia” e responderam às seis questões ora propostas. Foi registrado
78

, em blocos de 

anotações, tudo que ocorreu durante a aplicação das atividades, desde as interrupções externas 

a sala de aula até as dúvidas dos alunos decorrentes dos enunciados das próprias questões. 

 Ressaltamos ainda o cuidado que tivemos para não “induzir” as respostas a serem 

dadas pelos alunos, perguntando apenas o que lhes dificultava o entendimento, quando este 

não ocorria, e pedindo para que descrevessem tais dificuldades no próprio espaço para as 

respostas. Não proporcionamos maiores explicações para os enunciados, nosso objetivo foi 

verificar as compreensões e incompreensões dos alunos frente ao texto e às questões 

propostas, o que conseguiam responder e o que não conseguiam após suas leituras. 

                                                 
77

 Lembrem-se: problemas no sentido de situações-problemas. Indicamos o mesmo para os blocos seguintes. 
78

 Os registros foram realizados tanto pelo professor pesquisador como pelo professor responsável pela turma 

que, por sua vez, contribuiu de maneira significativa com a aplicação das atividades. 
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 Este primeiro bloco foi aplicado juntamente com o segundo, sendo preciso duas aulas 

de 50 minutos para tanto. Constatamos um prejuízo de 15 minutos, devido às aulas iniciarem 

05 minutos mais tarde e terminarem 10 minutos mais cedo
79

, o que prejudicou um pouco o 

andamento destas atividades. 

 Neste primeiro momento, participaram 22 alunos, sendo 19 meninas e 03 meninos. 

Percebemos, inicialmente, certa falta de paciência por parte de alguns alunos quando 

apresentamos o texto a ser lido por eles, estes alunos demostraram claramente não estarem 

acostumados a realizar leituras, dizendo frases do tipo: “Tem que ler tudo isso mesmo?”. 

Entretanto, fizeram o esforço e se comprometeram com o trabalho.  

 O quadro a seguir mostra, de maneira quantitativa, o desempenho dos alunos frente às 

06 questões deste bloco. Distribuímos as respostas em “corretas”, “incorretas”, incompletas 

(levando em conta que a resposta teve em parte correta) e “em branco”. 

 

Quadro 4 – Desempenho dos alunos no primeiro bloco de atividade 

 Correta Incorreta Incompleta Em branco Total 

Questão 01 06 05 11 00 22 

Questão 02 01 01 20 00 22 

Questão 03 20 02 00 00 22 

Questão 04 
Item (a): 09 Item (a): 13 Item (a): 00 Item (a): 00 22 

Item (b): 13 Item (b): 09 Item (b): 00 Item (b): 00 22 

Questão 05 06 15 00 01 22 

Questão 06 
Item (a): 20 Item (a): 01 Item (a): 00 Item (a): 01 22 

Item (b): 12 Item (b): 07 Item (b): 00 Item (b): 03 22 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

 Os objetivos propostos para as questões 01, 02 e 03 foram o de identificar e extrair 

informações explícitas no texto, contudo, ainda na questão 02, se fazia necessário deduzir 

algumas informações implícitas no mesmo. Para a questão 04 foi estabelecer relações entre as 

“partes” do texto tratando do sujeito e do seu referencial, além de demostrar brevemente o 

“poder” interpretativo sobre determinada frase. A questão 05 teve como objetivo deduzir uma 

informação matemática que se encontrava implícita no próprio texto e a questão 06 tratou 

                                                 
79

 Situação autorizada pela própria escola. 
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novamente de identificar e extrair uma informação explicita no texto, porém, tendo que inferir 

a partir desta uma nova informação.  

 Notamos que a Questão 01 cujo enunciado foi: “De acordo com o texto que utilidades 

podemos atribuir à fotografia? Você conhece outras finalidades para a mesma? Quais?”, por 

conter mais de uma pergunta em seu enunciado (três perguntas), gerou confusão em alguns 

alunos. Muitos se concentraram apenas na primeira pergunta desta questão, sem responder às 

demais, perfazendo 50% de respostas incompletas, em parte corretas. Isso também ocorreu 

nas questões inseridas nos blocos seguintes, o que nos fez perceber a dificuldade que os 

alunos tiveram em identificar as perguntas nos enunciados.  

 Na Figura 2, apresentamos um exemplo de uma resposta incompleta: 

 
Figura 2 – Resposta do “estudante A” à questão 01 do primeiro bloco 

 

Podemos utilizar para fazermos identidade, registrar algum acontecimento importante no mundo, 

divulgar foto de uma pessoa desparecida. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Este estudante consegue extrair do texto a resposta para a primeira pergunta sobre 

“que utilidades podemos atribuir a fotografia?”, entretanto, ele não responde se conhece ou 

não outras finalidades para a mesma.   

Ainda sobre esta questão, é possível citar outros exemplos que indicam outras 

dificuldades que os alunos apresentaram para compreender o enunciado da referida questão. 

Vejamos a Figura 3:  

 
Figura 3 – Resposta do “estudante B” à questão 01 do primeiro bloco 

 

jornais, revistas, livros, albuns de figurinhas, televisão, capa de cd, internet, etc. Sim. Celular, 

máquina fotografica, etc. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 
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Neste caso, o “estudante B” pressupõe (de acordo com seu próprio entendimento) que 

as palavras “utilidades” ou “finalidades” configuram-se como “espaço/local” onde 

poderíamos encontrar as fotografias, desse modo, entendemos que o real significado destas 

palavras não eram, por assim dizer, conhecidos totalmente por ele. Na Figura 4 apresentamos 

outro exemplo: 

 
Figura 4 – Resposta do “estudante C” à questão 01 do primeiro bloco 

 

É muito útil para não esquecer de um momento especial e hoje (século 21) ás câmeras são melhores 

de se locomoverem, são digitais e “bonitas”. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

  

A resposta desse aluno trata, em parte, da máquina fotográfica e não da fotografia, 

objeto de interesse da questão. Esclarecemos que houve vários casos semelhantes aos 

mostrados nas Figuras 2, 3 e 4. Apenas os indicamos como exemplos de dificuldades leitoras 

que os alunos nos apresentaram para compreender o enunciado da questão 01.  

Na Questão 02, cujo enunciado foi: “Segundo o texto qual o significado da palavra 

fotografia? Por que este significado?”, notamos que a maioria dos alunos respondeu a 

primeira pergunta corretamente, deixando a segunda em branco, sendo assim, 

aproximadamente, 91% (20 alunos) responderam a referida questão de maneira incompleta.  

No texto “Fotografia”, a resposta para a primeira pergunta encontrava-se diretamente 

no início do terceiro parágrafo e a resposta para a segunda pergunta no final do quarto 

parágrafo, porém, implicitamente. Compreendemos que a estrutura do texto dificultou 

bastante a interpretação, considerando o nível de proficiência dos alunos sujeitos da pesquisa, 

o que elevava demais o nível de dificuldades para respondê-la, principalmente, no que se 

refere à última resposta. 

Para a maioria dos alunos, a resposta para a primeira pergunta foi: “escrita com luz” e 

para a segunda foi: “a palavra foto representa luz e a palavra grafia escrita”, no entanto, estas 

duas respostas remetem ao significado da palavra fotografia e não ao porque deste 

significado. Salientamos que apenas um aluno conseguiu perceber as duas respostas corretas. 

O exemplo apresentado na Figura 5 demonstra o que acabamos de comentar: 
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Figura 5 – Resposta do “estudante D” à questão 02 do primeiro bloco 

 

escrita com luz. Porque a palavra foto significa luz, e a palavra grafia significa escrita.  

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Considerando tal dificuldade, buscando melhor organizar as informações necessárias 

para a resolução desta questão, realizamos uma pequena mudança no texto original de modo a 

relacionar de maneira mais clara os terceiro e quarto parágrafos. Não almejamos, com isso, 

facilitar demais a identificação destas informações, mas torná-la mais clara e objetiva.  

Na Questão 03 cujo enunciado foi: “Qual a causa da cor vermelha em nossos olhos 

em algumas fotos?”, houve, aproximadamente, 91% de acertos (20 alunos). Pressupomos que 

este fato ocorreu devido a sua resposta encontrar-se explicitamente no texto, o que permitiu 

aos alunos identificá-la e compreendê-la mais facilmente.  

A Questão 04 contou com dois itens “a” e “b”. Seu enunciado pedia para que os 

alunos observassem a seguinte frase: “Elas estão sempre dispostas a fotografar o milionário e 

o indigente, o político e o rebelde”, a partir dela teriam que relacioná-la com o texto 

“Fotografia”, nos seguintes aspectos: a quem a palavra “Elas” se refere (item “a”) e como o 

aluno compreende tal frase (item “b”).  

Constatamos muitas dificuldades para responder os itens desta questão. Dos 22 alunos 

que participaram deste bloco, levando em conta que todos responderam os dois itens, 59% (13 

alunos) erraram o item “a” e 41% (09 alunos) cometeram erros no item “b”
80

.  

O item “a” pedia para que os alunos referenciassem a palavra “Elas” ao seu respectivo 

sujeito (lentes das máquinas fotográficas) e o item “b” solicitava que eles demonstrassem seu 

entendimento sobre a frase destacada na questão 04. Vejamos a seguir erros relacionados aos 

itens “a” e “b” desta questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80

 É importante frisar que houve alunos que erraram os dois itens. 
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Figura 6 – Resposta do “estudante E” à questão 04 do primeiro bloco 

 

Letra “a”: a fotografia 

Letra “b”: que a fotografia pode “pega” para fazer maldade e etc. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

 Para este aluno a palavra “Elas” referiu-se à fotografia (item “a”) e a forma como ele 

compreendeu a frase não foi condizente com o que ela realmente se propôs a comunicar (item 

“b”). Na Figura 7, apresentamos outro caso: 

 
Figura 7 – Resposta do “estudante F” à questão 04 do primeiro bloco 

 

Letra “a”: A fotografar o milionário e o indigente, o politico e o rebelde. 

Letra “b”: compreendo que elas são paparazi. 
Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

 Para este outro estudante a palavra “Elas” referiu-se aos próprios sujeitos da frase 

(item “a”) e a forma como esta foi compreendida também não corresponde com o seu 

verdadeiro significado (item “b”). Entendemos que, em ambos os casos (Figuras 6 e 7), as 

respostas podem ter tratado de um conhecimento ocasionado por influência que a mídia 

possivelmente possui sobre tais alunos. 

 Por meio destas respostas e de outras, averiguamos que o ato de referenciar algo 

dentro do texto e o de interpretar determinadas situações, aproximando-se do seu real sentido, 

não se concretizou para alguns alunos que permaneceram no campo das decodificações e das 

impressões iniciais. 

A Questão 05, supomos, quando a elaboramos, ser aparentemente fácil de responder, 

porém não foi o constatado. Os dados mostram que, aproximadamente, 68% dos alunos 

(totalizando 15) que a responderam não o fizeram corretamente. Seu enunciado foi: “Há 

aproximadamente quanto tempo que as câmaras portáteis tornaram-se populares?”, a sua 

resposta não estava explícita no texto “Fotografia”, fazia-se necessário observar a data em que 
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estas iniciavam sua popularidade para então realizar uma cálculo simples de subtração entre 

este ano e o que fazíamos presente (2011).  

Alguns alunos apenas coletavam no texto o ano em que se iniciava a popularidade das 

câmaras portáteis e o remetia como resposta para esta questão. Não ficou claro para nós o 

porquê deste erro tão comum entre estes alunos, uma explicação razoável que poderíamos 

discorrer neste momento estaria concentrada na palavra “quanto”, inserida na questão. A ideia 

de quantidade (tempo/ano) provavelmente não foi percebida por esses alunos, e sim como 

uma relação de momento/instante, de quando as câmaras portáteis se tornaram populares. 

Outros alunos até percebiam a subtração que deveriam realizar, entretanto, não a fizeram 

corretamente, errando a data. 

A Questão 06 foi também constituída por dois itens “a” e “b”. Na pergunta “a” foi 

solicitado que indicassem os valores, contidos no texto “Fotografia”, das exposições a que se 

limitavam os rolos de filmes das máquinas portáteis não digitais. Sem maiores problemas, 

aproximadamente, 91% dos alunos (totalizando 20), que responderam esta pergunta, 

acertaram a resposta que se encontra de forma clara e direta dentro do texto.  

Já a pergunta “b” teve, aproximadamente, 54% de acertos (12 alunos). Nesta, 

perguntava-se aos estudantes qual seria a próxima quantidade de exposições para os rolos de 

filmes de forma a seguir o mesmo padrão quantitativo dos rolos anteriores. No texto, estas 

exposições aumentam de 12 em 12, porém, nos deparamos com números que não condiziam 

com a resposta correta, mesmo o aluno tendo acertado a pergunta “a”, o que remeteu ao não 

estabelecimento da relação de proporcionalidade concernente aos números já indicados, 

fazendo com que estes alunos não conseguissem inferir uma nova informação.  

 

4.2 Segundo Bloco: Problemas de 07 à 09 referentes à primeira parte da proposta de 

ensino. 

 

Este bloco de atividades foi aplicado no mesmo dia que o primeiro, ocorrendo logo em 

seguida. Esta aplicação realizou-se com os mesmos 22 alunos mencionados no tópico anterior 

e durou aproximadamente 40 minutos. As atividades deste bloco foram conduzidas de 

maneira semelhante as do primeiro, os alunos, individualmente, realizaram uma leitura dos 

problemas e a seguir os responderam. 

Nossa postura frente a este novo momento foi um pouco distinta a da aplicação 

anterior. Os problemas propostos eram de total responsabilidade deles, ou seja, eles, por si só, 

buscaram compreendê-los e respondê-los, entretanto, o QRA foi esclarecido por nós sempre 

que necessário, a fim de que fosse permitido aos alunos exporem ao máximo suas 
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incompreensões, suas dúvidas, os seus cálculos, suas indagações, e tudo que pudesse servir 

como elementos para a construção dos parâmetros avaliativos anteriormente objetivados por 

nós. Além disso, os problemas 07, 08 e 09 serviram também para nos fornecer alguns 

subsídios acerca da compreensão dos alunos sobre proporcionalidade.  

Para apresentarmos as análises deste bloco de atividades, utilizaremos os parâmetros 

avaliativos pré-estabelecidos na seção 3.4 deste trabalho. Porém, para melhor visualizá-los 

nos posteriores quadros de análises, apresentamos primeiramente o resumo de cada 

parâmetro: 

 
Quadro 5 – Resumo dos Parâmetros avaliativos 

Parâmetros avaliativos Resumo do Parâmetro 

O aluno não compreende o enunciado de um 

problema ou o compreende erroneamente (o aluno 

não consegue resolver o problema). 

Não compreende o enunciado 

O aluno compreende o enunciado de um problema, 

entretanto não o conecta com algum algoritmo 

matemático que possa ser utilizado para resolvê-lo (o 

aluno não consegue resolver o problema). 

Compreende o enunciado, 

mas não o conecta com o 

algoritmo. 

O aluno compreende o enunciado de um problema, o 

conecta com algum algoritmo matemático que possa 

ser utilizado para resolvê-lo, porém não consegue ou 

não sabe operar corretamente e/ou adequadamente 

estes algoritmos vinculados à referida operação (o 

aluno não consegue resolver o problema). 

Compreende o enunciado, o 

conecta com o algoritmo, mas 

não respondeu correto ou 

adequadamente. 

O aluno compreende o enunciado de um problema, o 

conecta com algum algoritmo matemático que possa 

ser utilizado para resolvê-lo e consegue/sabe operar 

corretamente e adequadamente estes algoritmos 

vinculados à referida operação (o aluno consegue 

resolver o problema). 

Condução ideal 

 

 Com isso, estando estabelecido o que chamamos de “resumo do parâmetro”, 

apresentamos no Quadro a seguir o resultado da nossa análise para o segundo bloco:  
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Quadro 6 – Desempenho dos alunos no segundo bloco: utilizando os parâmetros avaliativos 

Parâmetros Avaliativos Prob. 07 Prob. 08 Prob. 09 

Não compreende o enunciado Item (a): 02 Item (b): 21 04 12 

Compreende o enunciado, mas 

não o conecta com o algoritmo. 

Item (a): 01 Item (b): 00 05 02 

Compreende o enunciado, o 

conecta com o algoritmo, mas 

não respondeu correto ou 

adequadamente. 

 

Item (a): 02 

 

Item (b): 00 

 

08 

 

01 

Condução ideal Item (a): 17 Item (b): 01 05 05 

Em branco 00 00 00 02 

Total 22 22 22 22 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

 Tendo este quadro em vista, exibiremos também os problemas 07, 08 e 09, para que o 

leitor possa melhor acompanhar as nossas análises.  

 
Quadro 7 – Problemas referentes ao Segundo Bloco 

Problema 07: Em uma festa, notei que a cada 10 fotos que eu tirava em 05 fotos as pessoas 

saiam com os olhos na cor vermelha. Com base nesta informação responda as questões a 

seguir: 
 

a) Se eu tirei 60 fotos, quantas fotografias tiveram as pessoas com os olhos na cor vermelha? 

b) Se houvessem em 84 fotos todas as pessoas com os olhos na cor vermelha e em cada foto 

desta existissem quatro pessoas perfeitamente normais (que não possuem deficiências físicas) 

fotografadas, quantos olhos nesta cor vermelha ao todo surgiriam? 

 

Problema 08: Contratei um fotógrafo profissional para tirar fotos no meu aniversário de 30 

anos. A festa foi realizada em minha casa e vários convidados compareceram, entre eles, 

estavam presentes amigos, colegas do trabalho e a minha enorme família. Observei que a 

cada dois minutos e trinta segundos o fotógrafo profissional conseguia tirar, 

aproximadamente, 08 fotos. Neste mesmo ritmo, quantas fotos ele conseguiu tirar em: 
 

a) Quinze minutos? E em uma hora?  

 

Problema 09: Em minha cidade há várias escolas particulares, municipais e estaduais. Na 

escola onde estudo, que é situada no bairro que resido, houve uma feira de cultura onde pude 

tirar várias fotografias. Notei que nestas fotos o número de meninos estava sempre para o 

número de meninas em uma proporção de 03 para 01. Fiz uma contagem e percebi que 420 

meninos foram fotografados, neste caso, quantas meninas também foram fotografadas? 

 

De modo geral, no Problema 07 notamos que houve uma diferença relevante entre os 

índices de acertos das duas perguntas deste problema: aproximadamente 77% dos alunos 
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(totalizando 17) tiveram conduções ideais para a pergunta “a”, enquanto que 95% dos alunos 

(totalizando 21) não compreenderam o enunciado da pergunta “b”
81

. No Problema 08 os 

índices foram mais equilibrados entre os parâmetros avaliativos em relação aos outros 

problemas e no Problema 09 o maior índice ( 54%) se concentrou no parâmetro “Não 

compreende o enunciado”. 

 Tomamos o cuidado de conectar todas as informações fornecidas pelos alunos para um 

determinado problema, podendo perceber melhor seus entendimentos, se o que diziam estava 

coerente com o que faziam. Verificamos, assim, casos em que o aluno afirmava ter 

compreendido o problema, porém, de acordo com o conjunto de suas respostas, o que se 

constatava era o seu não entendimento.  

Apresentamos a seguir algumas respostas referentes aos parâmetros dados. 

Primeiramente ao “Não compreende o enunciado”: 

 
Figura 8 – Resposta do “estudante G” ao QRA do problema 08 do segundo bloco 

  

Qual a pergunta da questão
82

 8? “em” 2m. e 30s conseguia tirar aproximadamente 8 fotos. “neste” 

ritmo quantas fotos ele tirou? 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

 Neste caso, o aluno diz ter compreendido o problema 08, ele assinala o “sim”, 

entretanto, não indica corretamente a pergunta, deixando-a incompleta. De fato, não houve 

uma conexão com a pergunta “a” (quantidade de fotos a ser tirada em quinze minutos e em 

uma hora) que vinha logo em seguida. Constatamos ainda mais este não entendimento quando 

analisamos seus cálculos para responder este problema, observe a próxima figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81

 É importante frisar que houve aluno que compreendeu a letra “a” e não compreendeu a letra “b”.  
82

 Nas situações-problema inseridas na nossa proposta, optamos por utilizar a palavra “questão” ao invés da 

palavra “problema”. Notamos haver um pouco mais de familiaridade dos alunos com a palavra “questão”.  
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    Figura 9 – Resposta do “estudante G” ao problema 08 do segundo bloco 

 

Comentário: Verifica-se que o aluno multiplica, de maneira incorreta, 02h30min por 08 resultando 

em 18h40min. Foi uma conta desnecessária, pois os 02 minutos e 30 segundos já se referiam as 08 

fotos tiradas. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Frente a esta resposta, ficou bastante claro para nós que o aluno não percebeu que em 

02 minutos e 30 segundos foram tiradas 08 fotos, pois realizou “contas” que não faziam 

sentido serem realizadas (multiplicar 02 min. e 30 seg. por 8). Percebe-se ainda uma confusão 

entre a utilização de bases numéricas, o cálculo que deveria ser submetido por meio da base 

60, foi tratado pelo aluno através da base 10.  

Outro aluno foi mais direto ao expor suas incompreensões, como podemos verificar na 

Figura 10. 

 
Figura 10 – Resposta do “estudante H” ao QRA do problema 09 do segundo bloco 

 

 

 

Respostas na sequência: 

 Porque é muito complicada. 

 Tudo 

 “não” entendi 

 “não” “Porque” na nove eu não entendi nada. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 
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 Vários alunos, assim como este, foram bem claros em suas respostas ao comentar que 

não compreendiam os enunciados dos problemas propostos. Houve alunos que especificaram 

uma frase ou alguma palavra que não lhe fazia sentido, como por exemplo, a expressão: 

“proporção de 3 para 1”, do problema 09, e que, por conta disso, não conseguiam respondê-lo. 

Em se tratando do parâmetro “Compreende o enunciado, mas não o conecta com o 

algoritmo”, partimos da observação da Figura 11. 

 

Figura 11 – Resposta do “estudante I” ao QRA do problema 09 do segundo bloco 

 

Respostas na sequência: 

 O professor fez uma pergunta e os meninos fotografados foram 420 e quantas meninas 

 3 meninos e uma menina 

 significa contagem 

 Quantas meninas saíram nas fotos 
Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

 Pelas respostas evidenciadas na Figura 11, verificamos que o estudante, de certo 

modo, compreendeu o problema. Poucos foram aqueles que conseguiram dizer que existia 

para cada 03 meninos 01 menina. Houve, entretanto, uma razoável dificuldade em explicar o 

significado da palavra proporção, de fato, o seu conceito permeia por vários outros conceitos, 

sendo a contagem (resposta do aluno) um deles, porém sua definição não está correta. 

 Apesar destas constatações, o aluno não conseguiu conectar o problema proposto ao 

algoritmo necessário para a sua resolução. Vejamos a continuidade de suas respostas: 
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Figura 12 – Resposta do “estudante I” ao problema 09 e parte do seu QRA do segundo bloco 

 

 

 
Respostas na sequência: Não; Não entendi; 320 meninas. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Nestas respostas, constata-se uma dificuldade para indicar o assunto da matemática e 

as operações deste para resolver o problema, apesar de no mesmo conter a palavra 

“proporção”.  

Sobre o parâmetro “Compreende o enunciado, o conecta com o algoritmo, mas não 

respondeu correto ou adequadamente”, podemos indicar o exemplo a seguir:  

 

Figura 13 – Resposta do “estudante J” ao problema 09 do segundo bloco 

 

Respostas na sequência: 

 Só é necessária a divisão 

 (420 dividido por 3 é igual a 254); número de meninas vai ser de 254 meninas.  
Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Este aluno demonstrou entender o problema e sugeriu corretamente um algoritmo que 

poderia ser utilizado (o da divisão) para resolvê-lo, porém, podemos observar que a 

manipulação deste não foi realizada de forma correta, apesar de adequada para o problema.  

Para exemplificar o parâmetro “Condução ideal”, utilizamos a resposta apresentada 

na Figura 14.  
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Figura 14 – Resposta do “estudante K” ao problema 08 do segundo bloco 

 

Comentário: O aluno consegue relacionar a quantidade de segundos de acordo 

com a dos minutos, além disso utiliza as regras e propriedades inerentes ao 

processo de proporcionalidade, indicando inclusive a incógnita que deverá ser 

encontrada. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Esta resposta indica a conclusão de todo um pensamento correto e adequado para o 

problema proposto. O aluno demonstrou, desde o início, ter compreendido o problema e como 

poderia resolvê-lo. Entendemos que ele possui muitas competências já desenvolvidas 

relacionadas à matemática, sendo a leitora uma delas. 

Por fim, achamos necessário indicar quantos alunos conseguiram identificar a 

proporcionalidade nos problemas deste bloco. Percebemos que 77% dos alunos não 

conseguiram realizar esta identificação em nenhum dos problemas, apesar do enunciado do 

problema 09 conter a palavra “proporção”, enquanto outros 23% a realizaram. Este último 

percentual representa um total de 05 alunos, onde apenas 03 conseguiram tal identificação nos 

três problemas propostos e 02 apenas no problema 09.  

É importante salientar que não conseguimos perceber em nossas análises se estes dois 

alunos, que identificaram a proporcionalidade no problema 09, tiveram tal êxito por ter 

justamente a palavra “proporção” no enunciado do referido problema. Ressaltamos que, com 

o pouco tempo disponibilizado para a nossa investigação, não nos foi possível buscar mais 

detalhes.  

Chamamos mais uma atenção para um desses dois alunos. Este não conseguiu realizar 

a identificação da proporcionalidade nos problemas 07 e 08. Ele responde o problema 07 
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utilizando a operação da subtração e da multiplicação. Em seguida, não consegue resolver 

corretamente o problema 08. Já no problema 09, ao identificar a proporcionalidade, consegue 

utilizar todo o mecanismo próprio da proporção, igualando razões tendo em uma delas uma 

incógnita e realizando os cálculos necessários para “encontrar” o valor desta incógnita. 

Assim, percebemos que o aluno só conseguiu desenvolver todo o processo concernente à 

proporcionalidade, quando a identificou no problema. Refletindo sobre isto, pensamos nas 

seguintes questões: “Se ele soubesse que os outros problemas também tratavam de proporção 

será que teria tido essa mesma postura?”; “Pode este tipo de postura ser uma forma mecânica 

de resolver problemas?”. É algo que necessita de mais estudos, ficando então a dica. 

Quanto às respostas dos alunos que não conseguiram identificar a proporcionalidade, 

verificamos que eram respostas que, de certo modo, havia o conceito de proporcionalidade 

como um conhecimento tácito
83

, vejamos alguns exemplos: 

 
Figura 15 – Resposta do “estudante L” ao QRA do problema 07 do segundo bloco 

 
Resposta: A “logica” e os cálculos 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Nesta resposta o “estudante L” comenta que é necessário à lógica e os cálculos para 

resolver a pergunta 01 do problema 07, não havendo menção alguma sobre a 

“proporcionalidade”. Entretanto, entendemos que a “lógica” tratada por ele foi um artificio 

utilizado para explicar tal proporcionalidade, não queremos dizer que tenha sido esta a sua 

verdadeira intenção, mas foi uma maneira encontrada para explicar seu pensamento sobre o 

assunto. Vejamos a seguir a forma como este estudante respondeu a pergunta 01 do referido 

problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

 Aquele conhecimento em que o sujeito “sabe fazer”, mas não sabe explicar. É um conhecimento intuitivo, 

experimental, espontâneo, do seu próprio cotidiano, um conhecimento, por assim dizer, difícil de explicá-lo. 

Possivelmente a melhor forma de transmiti-lo seja através da comunicação oral, no contato direto com as 

pessoas, da convivência e das interações com os grupos que participamos. (POLANYI, 1966). 
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Figura 16 – Resposta do “estudante L” ao problema 07 do segundo bloco 

Resposta: “na” minha opinião “séria” 30 “Fotos” boas e 30 de olhos vermelhos “Porque” “E” uma noite que há 

10 fotos 5 fotos saiam com os vermelhos então 60 fotos seria a metade que é 30. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Constata-se o pensamento proporcional do aluno em sua resposta, onde ele percebe 

que o número 10 é o dobro do número 05, relacionando do mesmo modo o número 60 com a 

sua metade.  

Situação semelhante ocorreu no problema 09. Neste, os alunos deveriam encontrar a 

quantidade de meninas a partir da seguinte informação: “o número de meninos estava sempre 

para o número de meninas em uma proporção de 03 para 01. Fiz uma contagem e percebi que 

420 meninos foram fotografados”. Alguns alunos responderam este problema apenas 

utilizando o algoritmo da divisão, em que o dividendo foi o número 420 e o divisor o número 

03, ou seja, eles perceberam que a quantidade de meninas era um terço da quantidade de 

meninos. Indiretamente eles trataram este problema sob a seguinte igualdade entre razões 

4203

1 x
 . 

Enfim, concluímos que a identificação da proporcionalidade, para alguns alunos, de 

fato não ocorreu, o que nos levou a refletir se esta dificuldade seria conceitual ou leitora, visto 

que muitos professores geralmente utilizam a expressão “regra de três” e não “proporção” em 

suas aulas. Todavia, existiu, de certo modo, o pensamento proporcional entre estes alunos, 

porém, não souberam explicar a proporcionalidade, apresentando um conhecimento tácito 

sobre o referido assunto.  

  

4.3 Terceiro Bloco: primeiro momento com a modelagem matemática  

 

Este bloco refere-se à segunda parte das atividades inseridas na proposta de ensino, 

tratando-se da modelagem matemática. A mesma apresenta-se subdividida em três momentos, 

das quais apenas o primeiro fora aplicado, conforme já mencionado na seção 3.3. Sua 
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aplicação ocorreu em grupos de três alunos de modo a criarmos um “espaço de interações”
84

 

atribuído por Barbosa e Santos (2007).  

Ao todo, foram 24 alunos (cinco meninos e dezenove meninas) distribuídos em 09 

grupos, sendo seis com três alunos e três com dois alunos. Entregamos para cada grupo uma 

régua, três imagens em tamanho diferentes e a atividade: “comprimento e largura das 

imagens” (ver Apêndice – Caderno de Atividades). 

Iniciamos discutindo as questões referentes ao primeiro passo (são quatro ao todo), 

realizando perguntas e esperando pelas respostas dos alunos. Aos poucos estas foram sendo 

proferidas por eles, havendo, no início, certa timidez. Notamos que palavras como 

“ampliação” e “proporção” eram desconhecidas por grande parte da turma, muitos tentaram 

explicar o que estas significavam, mas apenas alguns se aproximaram da resposta correta.  

Em seguida, partindo de suas respostas, posicionamo-nos de maneira a contribuir com 

compreensões mais significativas sobre o que estava sendo tratado, de modo que pudéssemos 

continuar a desenvolver as outras atividades. Este primeiro passo serviu para que os alunos 

pudessem recordar e/ou entender de maneira básica o significado de proporção, o que de fato 

ocorreu, pois percebemos na continuidade das discussões uma maior segurança em suas 

respostas. Além disso, serviu também para “plantarmos” curiosidades nos alunos sobre como 

ampliar uma figura proporcionalmente.  

A postura dos alunos frente a este terceiro bloco de atividades foi diferente das 

posturas frente aos blocos de atividades anteriores. Neste, os alunos se sentiram mais 

motivados, principalmente no segundo passo da atividade que, com a régua que lhes foi 

entregue, tiveram que medir o comprimento e a largura das imagens e, em seguida, anotar tais 

medidas em uma tabela. Notamos que cada membro do grupo queria participar, medir pelo 

menos uma imagem, e essa ânsia por coletar informações e anotá-las, para posteriormente 

utilizá-las, serviu de estímulo para os envolvidos. Em alguns grupos houveram alunos com 

dúvidas para utilizar a régua, estes não sabiam como conduzir a medição, se deveriam partir 

do número zero ou do número um. Tivemos que intervir para poder sanar esta dúvida, este 

tipo de dificuldade também foi observada na pesquisa realizada por Noronha (2006).  

Com as medidas devidamente anotadas, partimos para o terceiro passo e logo em 

seguida para o quarto. Deixamos estes momentos sob a responsabilidade dos alunos, que, por 

eles mesmos, teriam que ler as questões e tentar resolvê-las. Muitas intervenções, em alguns 

grupos, foram necessárias, tanto para tirar dúvidas sobre os problemas propostos, quanto para 

                                                 
84

 Ver seção 2.7. 



117 

 

explicar situações como: dividir um número inteiro por um decimal ou um inteiro por outro 

inteiro; multiplicar números decimais; utilizar (manipular) uma equação do primeiro grau a 

fim de obter uma incógnita, tratando da relação existente entre o seu termo dependente com o 

independente. 

Enfim, para indicarmos a quantidade de erros e acertos em cada questão desta 

atividade, percebemos, durante nossas análises, a importância de numerá-las a partir do 

segundo passo. Esta modificação também foi realizada na proposta de ensino adicionada no 

apêndice deste trabalho, algo que não existia quando aplicamos tal atividade e que será 

observado nas respostas escaneadas e anexadas a seguir (não aparecem números e sim setas). 

Portanto, a numeração das questões ficará da seguinte forma: 

 
Quadro 8 – Numeração das questões do terceiro bloco 

 Segundo Passo:  
Questão 01: Medir e anotar os dados coletados na tabela proposta; 
 

 Terceiro Passo: (segue a sequência) 
Questão 02: Observando as imagens 1, 2 e 3, você poderia dizer quais seriam as dimensões 

das imagens 4 e 5? Por quê? 

Questão 03: Agora responda quais as dimensões da imagem 15? E da imagem 20? Por 

quê? 

Questão 04: Proponho um desafio. Poderia responder qual será o comprimento de uma 

imagem desta se a sua largura for 10,5 cm? E se for 16,5? Por quê? 

Questão 05: Caso o comprimento seja 11 cm, qual seria a dimensão da largura? 
 

 Quarto Passo: 

Questão 06: Generalize algebricamente a relação existente entre as dimensões destas 

imagens. Para isso complete as frações abaixo e a seguir, em cada fração, divida o 

numerador pelo denominador.  


L

C
---- = ---- = ---- = ---- = ---- = _______               Ficando: C = ____ x L. 

Questão 07: Utilize o modelo encontrado para responder questões anteriores ainda não 

solucionadas. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Dessa forma, as questões apresentam-se constituídas de 01á 07
85

, o que nos permitiu 

construir o Quadro 9 a seguir, onde apresentamos os resultados obtidos para cada questão da 

atividade. 

 

 

 

 

                                                 
85

 A questão 07 não entrará no Quadro 9 (próximo quadro), pois, ela pede para que sejam respondidas as 

questões anteriores à mesma, que já estarão no referido quadro.  
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Quadro 9 – Desempenho dos grupos de alunos no terceiro bloco 

 Corretas Incorretas Em branco Total 

Questão 01 09 00 00 09 

Questão 02 06 00 03 09 

Questão 03 05 02 02 09 

Questão 04 02 03 04 09 

Questão 05 01 05 03 09 

Questão 06 09 00 00 09 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Como podemos observar neste quadro, na Questão 01, todos os grupos conseguiram 

coletar os dados corretos sobre as medidas da largura e do comprimento das imagens. Na 

Questão 02 a maior parte dos grupos (06 grupos) indicou as medidas da largura e do 

comprimento para as supostas imagens (quarta e a quinta), baseados nos valores das 

dimensões das imagens anteriores (primeira, segunda e terceira). Ainda nesta questão, 03 

grupos não justificaram como conseguiram identificar as medidas das referidas imagens, 

apesar de indicá-las no corpo da atividade. 

As Questões 03, 04 e 05 foram as que mais trouxeram dificuldades aos alunos, 

ocasionando vários erros nas mesmas, principalmente a 04 e a 05, com, respectivamente, 02 

acertos e 01 acerto. Por fim, na Questão 06 todos os grupos também a acertaram, entretanto, a 

credibilidade desta totalidade de acertos deve ser posta em dúvida, visto que foram 

necessárias várias intervenções dentro dos grupos para maiores explicações.  

Na Figura 17, apresentamos algumas respostas de um determinado grupo, que indicam 

erros comuns encontrados em nossas análises. Exatamente neste grupo e em outros com 

respostas semelhantes a este é que se fizeram necessárias às intervenções ora mencionadas.  
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Figura 17 – Resposta do “Grupo M” as questões de 02 á 05 do terceiro bloco 

 

Respostas na sequência: 

Questão 02: Comprimento aumenta 4 e 4 e a largura 3 e 3. 

Questão 03: Imagem 15  60 (c) 41 (L) imagem 20 [] 80 (c) 56 (L) 

Questão 04: (c) 1,3 (L) 10,5 = 46,5 

Questão 05: 1,3 largura 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Este grupo preencheu, adequadamente, a tabela da questão 01, do segundo passo, 

incluindo as medidas das imagens 04 e 05. A partir daí é possível observar, através da Figura 

17, que na questão 02 (inicio do terceiro passo) o referido grupo explica devidamente o que 

acontece de fato com o comprimento e com a largura das referidas imagens.  

Já na questão 03, o grupo indica as dimensões das imagens 15 e 20 com erros nos 

valores concernentes as larguras destas imagens, sendo assim, a informação indicada 

anteriormente (comprimento aumentando de 04 em 04 centímetros e a largura aumentando de 

03 em 03 centímetros) não é utilizada nesta questão corretamente.  

As questões 04 e 05 são respondidas com lápis grafite, isso porque o grupo havia 

“pulado” estas questões (fato ocorrido com outros grupos), pois não souberam respondê-las. 

Na construção do modelo (equação) da questão 06, notamos dificuldades, neste grupo, em 

realizar não só as divisões concernentes a esta atividade, como também em utilizar a referida 

equação, sendo necessário realizarmos uma intervenção, junto ao mesmo, e explicar de 

melhor modo o significado de uma equação e como manipulá-la, mesmo assim, a dificuldade 

persistiu e não conseguiram resolver corretamente as questões anteriores, tanto as que 

estavam escritas com lápis grafite, quanto os valores referentes às larguras da questão 03.  

Na Figura 18, apresentamos outro exemplo: 
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Figura 18 – Resposta do “Grupo N” a questão 06 do terceiro bloco 

 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Observa-se, neste caso, o mesmo erro nas divisões entre os numeradores e 

denominadores das razões construídas a partir dos comprimentos e larguras das imagens. Em 

todas as divisões o grupo obteve, através dos seus cálculos, o valor 0,13 como resposta, que 

corresponde a um valor incorreto. Foi necessário intervirmos para explicar como realizar uma 

divisão deste tipo, ao final, conseguiram obter a resposta correta de 1,3. Vejamos na próxima 

figura outra situação que envolveu a operação básica da divisão:  

 
Figura 19 – Resposta do “Grupo O” as questões 04 e 05 do terceiro bloco 

 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Neste exemplo, o grupo não conseguiu dividir 11 para 1,3 (Questão 05) e novamente 

tivemos que intervir para maiores esclarecimentos. De fato, os maiores índices de erros foram 

constatados nas questões 04 e 05, percebemos que as divisões e as multiplicações foram 

cruciais para isso. Não temos exemplos sobre erros de multiplicação, entretanto, na questão 

04, onde era necessário o emprego desta operação, dos nove grupos envolvidos nesta 

atividade, quatro deixou a resposta em branco. Durante a atividade, os alunos relataram suas 

dificuldades em multiplicar números decimais e, através das intervenções, percebemos que 

iríamos precisar de outras aulas para superar este obstáculo. 

A dificuldade não estava apenas no ato de multiplicar, mas também no significado da 

multiplicação. Observemos o exemplo da Figura 20. 
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Figura 20 – Resposta do “Grupo P” a questão 03 do terceiro bloco 

 

Observa-se duas frases: 

Primeira: 2ª questão do 3º passo. (canto superior direito da Figura) 

Segunda: o comprimento aumenta de 4 em 4. Largura 3 em 3. (Canto inferior esquerdo da Figura) 
Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Esta resposta foi encontrada no verso de uma atividade e refere-se à questão 03. Nota-

se que eles conseguiram perceber como encontrar as dimensões das imagens 15 e 20: 

 
Quadro 10 – Análise da resposta do “grupo Q” referente à questão 03 do terceiro bloco 

Imagem (I) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Comprim. (C) 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 

Largura (L) 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Eles associam imagem (I), comprimento (C) e largura (L), aumentando a imagem de 

01 em 01, o comprimento de 04 em 04 e a largura de 03 em 03. Tratou-se de uma associação 

aditiva, o que a tornou mais trabalhosa. Para nós, realizar uma multiplicação seria muito mais 

viável (15 x 04 e 15 x 03 ou 20 x 04 e 20 x 03), porém, a dificuldade em pensar na 

multiplicação como mediadora para tanto não se concretizou. Não devemos menosprezar que, 

apesar dos alunos não utilizarem a multiplicação, demonstraram possuir um conhecimento 

tácito sobre proporção, pois, por meio de sua concepção aditiva, indicaram o aumento 

proporcional das grandezas em questão.  

 

4.4 Quarto Bloco: problemas de 01 à 03 referentes à terceira parte da proposta de ensino  

 
 Este foi o último bloco, constituído por dois novos problemas e uma terceira questão 

que solicitava aos alunos construírem seus próprios problemas sobre proporcionalidade a 

partir de determinadas expressões matemáticas. Sua aplicação realizou-se identicamente a do 

segundo bloco de atividades e contou com a participação de 20 alunos. Entregamos as 

atividades e os alunos iniciaram as leituras correspondentes às mesmas. Novamente nos 

dispusemos somente a esclarecer dúvidas relacionadas ao QRA. 
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O primeiro problema nos permitiu, por meio dos dados coletados, angariar mais 

subsídios para a construção dos descritores. Este problema tratou da proporção mesclada com 

a geometria e também foi construído para desanuviar uma preocupação nossa sobre a não 

possibilidade de relacionamento entre os parâmetros ora estabelecidos com estes tipos de 

problemas que apresentam em seu esboço mais de um assunto da matemática a ser utilizado. 

Constatamos que tal relacionamento continuou a existir. Além disso, foi também de nosso 

interesse, verificar se os alunos conseguiriam lidar com ampliações proporcionais, devido ao 

fato deste tratamento ter sido realizado no processo de modelagem.  

O segundo problema teve inicialmente os mesmos objetivos que o primeiro, sendo 

observado à proficiência leitora dos alunos frente a um gráfico e as mudanças, que de fato 

existiram, no posicionamento sobre o significado de proporção e de equações do primeiro 

grau, visto que foram situações trabalhadas no bloco de atividades anterior, o de modelagem.   

A terceira questão nos possibilitou perceber ainda mais, tirando conclusões gerais, 

sobre o nível sintático ou semântico de leitura dos alunos investigados. 

 Para indicar as análises referentes ao primeiro problema, utilizaremos a tabela 

contendo os nossos parâmetros avaliativos.  

 
Quadro 11 – Desempenho dos alunos no primeiro problema do quarto bloco: utilizando os parâmetros 

Resumo dos Parâmetros Avaliativos Problema 01 

Não compreende o enunciado 
06 

Compreende o enunciado, mas não conecta com o algoritmo. 
02 

Compreende o enunciado, conecta com o algoritmo, mas não 

respondeu correto ou adequadamente. 

03 

Condução ideal 
09 

Total 
20 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

 Para maiores esclarecimentos, visualizemos o referido problema:  
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Quadro 12 – Primeiro problema referente ao quarto bloco 

Abaixo temos duas figuras triangulares de vértices A, B e C. A Figura 02 é uma ampliação 

proporcional dos lados da Figura 01. O lado AB , que antes media 04 cm na Figura 01, 

passou a medir 16 cm na Figura 02. Não se sabe ao certo quanto passou a medir os lados BC  

e AC  que eram de 06 cm e 08 cm, respectivamente, antes da ampliação. Qual o 

comprimento dos lados BC  e AC  na Figura 02?          

                                                        
                                              Figura 01                                                 Figura 02 

 

Neste problema, averiguou-se que os maiores índices percentuais concentraram-se nos 

parâmetros “Não compreende o enunciado”, com 30% (06 alunos) e “Condução ideal”, 

com 45% (09 alunos). Dentre as dificuldades que contribuíram para que os alunos não 

compreendessem o enunciado deste problema, destacamos o conhecimento de geometria 

inserido no mesmo. Identificamos dois alunos que não conseguiram indicar os lados das 

figuras. Na Figura 21 é possível visualizar um fragmento de resposta de um deles:  

 
Figura 21 – Resposta do “estudante R” ao QRA do Problema 01 do quarto bloco 

 

Os lados BC e AC na figura 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Nas respostas deste aluno, percebemos que sinalizações do tipo XY  não foram 

relacionadas às figuras 01 e 02, impossibilitando-o distinguir os seus lados. Este aluno 

afirmou não ter compreendido o problema devido a estas sinalizações.  

 Para a maioria dos alunos, a geometria não foi um obstáculo, os lados das figuras 

foram identificados e relacionados de maneira proporcional (tiveram noção sobre o 

significado de ampliação proporcional).  
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 O problema 02
86

 inicia com um gráfico e algumas perguntas sobre o mesmo de itens 

“a”, “b”, “c” e “d”, vejamos:  

 
Quadro 13 – Segundo problema referente ao quarto bloco 

Fabrício comprou um carro popular cuja principal característica é o baixo consumo de 

gasolina por quilômetro rodado. Observe o gráfico que relaciona esse consumo com as 

distâncias percorridas. 

 
Responda as perguntas a seguir: 

a) Com 3 litros de gasolina é possível percorrer que distância? 

b) Percorrendo 15 km de distância, quanto se consome de gasolina em litros?  

c) Com 7 litros de gasolina é possível percorrer que distância? 

d) Percorrendo 90 km de distância, quanto se consome de gasolina em litros?  

  

 

Dentre os alunos que responderam estes itens (04 alunos não responderam), os itens 

“a” e “b” tiveram ambos 94% de acertos (15 alunos), enquanto que os itens “c” e “d” tiveram 

ambos 12% de acertos
87

 (02 alunos). 

 A maioria dos alunos conseguiu, neste problema, relacionar e/ou fazer leituras apenas 

com os valores inseridos na tabela (itens “a” e “b”), porém não conseguiram inferir novas 

informações (realizar leituras mais amplas sobre o gráfico com seus devidos valores – itens 

“c” e “d”). Percebemos que o gráfico em si tornou-se um obstáculo para os alunos 

compreenderem o problema 02, alguns até indicaram isto em suas respostas, juntando este 

fato às dificuldades concernentes à própria proporcionalidade, como já constatado nos blocos 

anteriores, justifica-se, de certo modo, a baixa média de acertos nos quesitos “c” e “d”.  

                                                 
86

 Como esclarecido o anteriormente, o objetivo deste problema foi averiguar o quanto os alunos compreenderam 

o significado de proporção, após as atividades com a modelagem. O seu QRA é composto por questões pontuais 

sobre proporção, equação, grandezas e constante de proporcionalidade, logo, o quadro dos parâmetros 

avaliativos não foi necessário para apresentar as analises referentes a este problema.  
87

 Todos os percentuais deste bloco são aproximados. 
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Ainda neste problema, no quesito do QRA sobre proporção, onde deveriam indicar, 

justificando, se as grandezas envolvidas eram diretamente ou inversamente proporcionais, 

constatamos que, entre os alunos que o responderam (05 alunos não responderam), 47% (07 

alunos) conseguiram fazer esta indicação e explicá-la coerentemente, para nós um dado 

importante, visto que nas atividades anteriores pouco se mencionou sobre proporção. 

No quesito do QRA, que tratava sobre o modelo (equação) construído a partir das 

informações contidas no gráfico, dentre os alunos que o responderam (02 alunos não 

responderam), 55% (10 alunos) explicou corretamente o funcionamento deste modelo e 

apenas 28% (05 alunos) indicaram razoavelmente o significado e surgimento do número 15 

presente nesta equação. Sobre estes índices, achamos necessário realizar alguns comentários 

relacionando este bloco de atividades com os blocos anteriores.  

No bloco anterior (modelagem), observamos que dos 09 grupos que participaram do 

mesmo, 05 destes (totalizando treze alunos
88

) necessitaram de intervenções mais próximas 

dos professores. Percebemos que daqueles 28% dos alunos que conseguiram explicar 

razoavelmente o significado do número 15, inserido na equação mencionada no parágrafo 

anterior, 22% presenciaram estas intervenções. 

 Dos 55% que explicaram corretamente o funcionamento do modelo, 33% 

compartilharam das intervenções. Salientamos ainda que dos 47% que conseguiram indicar o 

tipo de proporção (direta ou indireta) relacionada às grandezas do problema 02 e justificar sua 

resposta corretamente, 40% participaram das intervenções. 

Devido a modelagem contemplar um ambiente propício para interações 

comunicativas, percebemos que os alunos se sentiram mais a vontade em tentar responder à 

atividade de modelagem do que as dos outros blocos. Observamos que, por estarem 

estimulados, fizeram tudo que estava ao seu alcance para não só compreenderem os 

enunciados das questões provindas da modelagem, mas também para utilizarem os objetos da 

matemática necessários para resolverem tais questões. Com isso, não conseguir responder 

uma questão não poderia ser uma opção. Daí a necessidade destas intervenções e/ou 

orientações por parte dos professores. 

Alguns grupos demonstraram ter esta necessidade mais do que outros. Eram grupos 

que não conseguiam realizar simples divisões entre números inteiros e decimais e relacionar 

os termos inseridos na equação construída no processo de modelagem. Estes grupos 

precisavam de auxílios constantes, entretanto, como estávamos com um tempo limitado, não 

                                                 
88

 Destes 13 alunos que participaram da atividade de modelagem, 11 também participaram do último bloco de 

atividades (o quarto). 
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havia a possibilidade de detalhar cada conteúdo acima mencionado. Os alunos destes grupos 

perceberam isso, porém, com o pouco de explicação que lhes fora dado, alguns conseguiram 

concluir a atividade de modelagem. O que também nos chamou atenção foi o fato de que entre 

os alunos que não conseguiram finalizar esta atividade, alguns se comprometeram a estudar 

mais os conteúdos que estavam lhe dificultando em resolver as questões ora citadas. 

Salientamos ainda que outros 04 grupos (totalizando onze alunos)
89

, que participaram 

do processo de modelagem, não necessitaram de maiores intervenções. Destes, 22% (dos 55% 

mencionados anteriormente) explicaram corretamente o funcionamento do modelo, 4% (dos 

47% mencionados anteriormente) indicaram e explicaram coerentemente a proporção direta 

do problema 02 e 6% (dos 28% mencionados anteriormente) conseguiram esclarecer 

razoavelmente
90

 o significado e surgimento do número 15, valor apresentado no referido 

modelo. Indicamos também que apenas três alunos não participaram do processo de 

modelagem, contudo, responderam os problemas do último bloco. Somente 01 destes alunos 

comentou sobre a proporcionalidade direta (o que equivale a 3% dos 47% ora mencionados) e 

nada mais. 

Estes índices nos mostraram o quanto foram valiosos os momentos de intervenções no 

processo de modelagem, visto que os melhores resultados estão ligados de algum modo a 

estes momentos.  

Ao relacionarmos todos os blocos de atividades, percebemos que apenas 13 alunos 

participaram de todas as atividades (do primeiro bloco até o último), destes, podemos dizer 

que 05 tiveram aparentemente novas e melhores compreensões sobre proporção e equação. 

Dentre os outros, 06 demonstraram permanecer com algumas dificuldades percebidas 

inicialmente, apesar de terem sido acometidos por certos avanços como: perceber e indicar 

suas próprias dificuldades e incompreensões, entender que proporção remete a uma relação 

entre valores (aumentos ou diminuições) e que existe relação entre os termos dependentes 

com os independentes em uma equação. Estes seis alunos, de modo geral, apresentavam e 

continuaram a apresentar muitas dificuldades leitoras e conceituais. Entendemos que um 

trabalho mais próximo e específico com eles deveria ser realizado. 

Tais alunos nos permitiram perceber o quanto é necessário trabalhar, continuamente, 

atividades de leitura com os estudantes desde o início de sua escolarização. Estes alunos 

                                                 
89

 Dos 11 alunos que participaram da atividade de modelagem, 06 também participaram do último bloco de 

atividades (o quarto). 
90

 Indicamos “razoavelmente” por conta dos alunos terem dificuldades em expressar de forma escrita seus 

entendimentos, as definições eram descritas de maneira não formal, de acordo com a linguagem utilizada por 

eles. 



127 

 

demonstraram para nós a grande defasagem que carregam consigo referente à sua proficiência 

leitora, o que nos fez pensar que raramente durante seu processo escolar tiveram contato com 

atividades de leituras que pudessem lhe proporcionar algum significado. Para eles, os objetos 

matemáticos não possuíam sentido algum, assim como os algoritmos relacionados aos 

mesmos. 

Contudo, são questões como as que seguem que nos impulsionam ainda mais a refletir 

sobre a nossa prática docente e investigativa: “A partir da constatação das dificuldades 

leitoras e conceituais básicas que estes alunos apresentaram, que atitudes devem ser tomadas 

para superá-las?”, “Que tipos de atividades poderão, a partir de agora, serem realizadas para 

desenvolver as habilidades leitoras destes sujeitos?”, “O que pode ser realizado para que estes 

alunos consigam compreender os significados dos objetos matemáticos que tanto lhes foram 

apresentados de maneira estritamente sintática?”, “Como fazer para que estes estudantes 

passem a compreender a aplicabilidade dos algoritmos matemáticos nas situações-

problemas?”. Que possamos refletir sobre estas e tantas outras questões pertinentes a este 

contexto. 

Ressaltamos ainda que, para a pesquisa, estes alunos foram muito importantes para o 

desenvolvimento e reavaliação dos parâmetros avaliativos. Especificamente, foram essenciais 

para melhor descrevermos alguns indicadores destes parâmetros, pois, tais alunos 

contribuíram para que refletíssemos um pouco mais sobre as possibilidades de responder um 

problema de maneira correta e/ou adequada, além de ampliarmos nossa concepção sobre a 

expressão “contato suficiente
91

”, que foi relacionada aos símbolos matemáticos. Tal contato 

foi percebido como uma aproximação significativa do aluno com os referidos símbolos, que o 

possibilitou compreendê-los, de fato, dando-lhes reais sentidos, abstraindo com mais 

facilidade seus conceitos e percebendo com mais naturalidade suas aplicações.  

Salientamos que os dois alunos restantes (não mencionados ainda) demonstraram 

desde o inicio ter bastante conhecimento sobre o assunto e que, portanto, nenhuma mudança 

mais pontual fora auferida sobre eles. 

A seguir, daremos continuidade à análise destacando os cinco alunos que 

demonstraram melhores compreensões após as atividades, os quais chamaremos de A1, A2, 

A3, A4 e A5. 

O aluno A1 demonstrou ter conseguido relacionar melhor determinados valores, de 

maneira proporcional. Isso foi observado nos dois problemas do último bloco, no primeiro ele 

                                                 
91

 Expressão que utilizamos em alguns descritores. 
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percebeu que os lados da Figura 02 aumentavam sempre em 04 vezes em relação aos lados da 

Figura 01 e no segundo problema observou aumentos de 05 em 05 quilômetros ocorridos no 

eixo das abscissas sobre o gráfico (realizou esta leitura e percebeu que este aumento era 

contínuo). Este aluno, em nenhum momento nos blocos anteriores, havia realizado qualquer 

relação entre os valores desta maneira, ressaltamos ainda que, na atividade de modelagem, ele 

não percebeu inicialmente o aumento de 03 em 03 centímetros da largura e de 04 em 04 

centímetros do comprimento, sendo preciso auxílio dos colegas de grupo e do professor para 

que assim percebesse. Além disso, apesar de suas dificuldades (leitoras e conceituais) 

evidenciadas durante todas as atividades, foi um dos poucos que conseguiu explicar o 

surgimento do número 15 do modelo proposto no problema 02 do último bloco.  

O aluno A2 demonstrou ter incompreensões sobre o significado de proporção, desde o 

início das atividades. Este não respondeu, por exemplo, o problema 09 do segundo bloco, 

indicando não saber do que se trata a proporção. No processo de modelagem, teve bastante 

dificuldade, junto ao seu grupo, para compreender o significado de proporção e de equação, 

apesar das discussões iniciais neste processo e das orientações dos professores durante o 

mesmo. Entretanto, tal aluno, no último bloco, conseguiu imprimir certa compreensão sobre 

proporção e equação, sendo um dos poucos que conseguiu indicar algum significado sobre o 

número 15 (constante de proporcionalidade), citado no parágrafo anterior. 

O aluno A3 evidenciou pouco comprometimento desde o primeiro dia de aplicação, 

por muitas vezes deixava de tentar responder às atividades e iniciava conversas com alunos de 

outras salas
92

 pela janela. Uma justificativa para este tipo de comportamento pode estar 

relacionada às varias dificuldades, não só leitoras, mas também conceituais, que tal aluno 

possui e apresentou desde o início destas atividades. Em nenhum momento indicou 

reconhecer a proporcionalidade contida nos problemas propostos no segundo bloco. Os 

componentes do grupo deste aluno, incluindo ele próprio, no processo de modelagem, 

apresentaram dificuldades como multiplicar e dividir números decimais e até mesmo 

compreender os enunciados das questões. Este grupo também necessitou de muitas 

intervenções e orientações por parte dos professores. Contudo, o aluno A3, no último bloco, 

deu indicações sobre o significado de proporção, compreendendo que a mesma estava em seu 

modo direto (problema 02 – último bloco). 

O aluno A4 apresentou dificuldades em vários aspectos, que não foram poucos, como: 

compreender os enunciados dos problemas e do QRA, utilizar a régua para fazer medições, 

                                                 
92

 Esses alunos, por falta de algum professor, ficavam “passeando” pelos corredores da escola. 
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entender a relação proporcional entre os números, manipular os algoritmos vinculados às 

operações básicas, dentre outras. A relação que tivemos com o grupo deste aluno, no processo 

de modelagem, foi semelhante ao do aluno A3. Ao final, este aluno também conseguiu dar 

indicações sobre o significado de proporção, compreendendo o modo direto da mesma 

(problema 02 – último bloco). 

O aluno A5 teve uma postura semelhante a do aluno A4, seu caminhar necessitou de 

muitas intervenções. Todavia, conseguiu atribuir significados para a proporção direta e 

também para o modelo (problema 02 – último bloco).   

Por fim, na questão 03 do último bloco de atividades, onde os alunos tinham que 

elaborar problemas a partir de duas expressões matemáticas nos itens “a” e “b”, 95% e 90%, 

respectivamente, não o fizeram. Estes dados finais, de certo modo, confirmaram nossas 

impressões iniciais sobre o forte pensamento sintático que estes alunos construíram durante 

seu processo escolar, culminando na defasagem do desenvolvimento de sua proficiência 

leitora.  

A seguir, respostas que exemplificam, respectivamente, um aluno com bom 

desenvolvimento leitor e um aluno com este desenvolvimento defasado (os dois exemplos 

referem-se ao item “a” desta questão). 

Na Figura 22 apresentamos o primeiro exemplo: 

Figura 22 – Resposta do “estudante S” a questão 03 do quarto bloco 

 

Resposta: José foi a mercearia comprar figurinhas, chegando lá viu um cartaz que dizia o seguinte: “a 

cada 5 pacotes leve o 6º de graça”. Então José comprou vinte pacotes. No total quantos pacotes José 

levou para casa? 

Comentários: Não só o problema foi, por assim dizer, bem elaborado, como também a resposta foi 

bem desenvolvida, utilizando tudo aquilo que se espera de um aluno do nono ano do ensino 

fundamental II. 

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Na Figura 23 apresentamos o segundo exemplo: 
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Figura 23 – Resposta do “estudante T” a questão 03 do quarto bloco 

 

Resposta: “pq” (porque) não estou “acustumada” a fazer problemas, e também não consigo fazer nenhum.  

 

Comentários: Trata-se de um depoimento que expressa à dificuldade em construir problemas pela maioria 

dos alunos. Além disso, este aluno apresenta claramente dificuldades gramaticais, assim como vários 

outros apresentaram.  

Fonte: Pesquisa (Dezembro/2011) 

 

Neste capítulo, apresentamos toda a nossa análise concernente às atividades sobre 

proporcionalidade que foram aplicadas em uma turma do nono ano do ensino fundamental II. 

Separamos tais atividades em quatro blocos e utilizamos, em alguns casos, os parâmetros 

avaliativos que construímos para realizar a referida análise. Dentre os dados coletados, 

selecionamos e apresentamos nesta dissertação 22 respostas que foram dadas pelos alunos e as 

atribuímos devidos comentários. Alguns resultados foram exibidos, entretanto, as 

considerações finais serão descritas a seguir.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Para as nossas considerações finais, é necessário tecer comentários sobre o nosso 

caminhar metodológico e investigativo que surgiu de uma preocupação que nos acometia já 

algum tempo sobre o modo como os alunos realizavam leituras concernentes aos objetos 

matemáticos. Nesta perspectiva, realizamos, inicialmente, estudos referentes à linguagem e, 

posteriormente, a modelagem.  

Percebemos que a linguagem, por ser um sistema de signos capaz de servir na 

comunicação entre os indivíduos, é fundamental para que se concretize a relação 

ensino/aprendizagem. Entretanto, ela não se restringe somente a um conjunto de 

manifestações comunicativas, compreendemos que ela é um processo de interação e 

constituição das relações sociais, possibilitando os indivíduos se constituírem assim como sua 

consciência, ou seja, ela intermedia as relações sociais entre os homens, permitindo-os 

compreenderem o mundo em que vivem, fundamentando seus pensamentos. 

 Na modelagem, visualizamos um caminho possível a ser traçado capaz de 

fundamentar ainda mais a referida relação ensino/aprendizagem. Esta possibilita realizarmos 

leituras, não só vinculadas a textos escritos, mas também atreladas a aspectos que vão além 

destes tipos de textos. É uma leitura, preterida com certa amplitude, a qual nos permite 

investigar com mais clareza um determinado fenômeno concernente a nossa realidade.  

 Estes estudos nos permitiram concluir que linguagem e modelagem são, assim 

dizendo, processos que se relacionam. O que pretendemos dizer é que só pelo fato de 

estarmos vivendo, inseridos no mundo, somos aludidos intensamente pela linguagem, e como 

a modelagem nos remete a situações vivenciadas na realidade que nos é intrínseca, ela se 

compromete totalmente com a linguagem, especificamente com leituras mais abrangentes 

sobre o mundo.    

 Paralelamente a estes estudos, refletíamos como a relação mencionada anteriormente 

posicionava-se na matemática. Entendemos que esta área possui sua própria linguagem, 

constituída por símbolos provenientes da mesma e de outras áreas, construída para facilitar a 

comunicação dos seus próprios objetos, desse modo, a modelagem se permite utilizar das 

expressões simbólicas deste campo para investigar e tentar compreender situações-problema 

do nosso cotidiano.  

  Nosso objetivo, desde o início, foi investigar a compreensão leitora dos alunos frente 

aos objetos matemáticos. Para isso, houve a necessidade de entender um pouco mais sobre o 

significado de leitura e de proficiência leitora.  
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Tratando-se da leitura, passamos a compreendê-la como uma atividade de captação 

das ideias do autor, cabendo ao leitor o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas 

do texto, podendo ser este escrito ou não. Em tais casos a leitura mostra-se como uma 

atividade interativa altamente complexa de produção de sentido, que se concretiza com base 

nos elementos presentes no texto, na sua forma organizacional e no conhecimento de mundo 

do próprio leitor. A leitura é, portanto, um ato que promove o conhecimento e não um ato 

mecânico e nem de memorização, onde decodificam-se apenas os sinais gráficos.  

Embasados nestes pressupostos sobre leitura, passamos a compreender um proficiente 

leitor como alguém possuidor de um conjunto de habilidades indispensáveis para realizar 

leituras significativas, nos mais variados contextos, especificamente, em seu próprio 

cotidiano. Estas habilidades foram conquistadas ao longo do tempo pelo caminhar deste 

sujeito pelas tantas áreas do conhecimento, sendo todas elas responsáveis pelo 

desenvolvimento desta proficiência.  

Ao deparar-se, pela primeira vez, com um novo conhecimento, utilizará destas 

habilidades para aprender a lê-lo (caso seja a leitura constituída por símbolos distintos dos 

quais o leitor esta acostumado a lidar) e ler para aprendê-lo, adaptando-se ao referido 

conhecimento. Consequentemente, novas habilidades leitoras poderão estar sendo adquiridas 

(habilidades necessárias para realizar leituras mais significativas sobre tal conhecimento) e as 

já conquistadas poderão estar sendo potencializadas, a fim de serem novamente utilizadas 

para adquirir outros conhecimentos.  

Todo o estudo descrito nos parágrafos anteriores teve como base teórica 

epistemológica e didática autores como: Piaget (1975, 1990, 1999), Vygotsky (1991, 2001), 

Bakhtin (2003, 2006), Bicudo e Garnica (2006), Bicudo (1993), Santos (2009), Barbosa 

(2001a, 2001b, 2004, 2007), Burak (1992, 1994, 2004), Biembengut (2000, 2004), Bassanezi 

(2002), Carrasco (2006), Klusener (2006), Becker (2010), Zuin e Reyes (2010), Machiavelo 

(2010), Meneghetti (2003), Maturana (1998), Menezes (1995, 1999), Freire (1974, 1994), 

Smole e Diniz (2001), Picarelli (2008), Machado Júnior (2005), Zuchi (2004), Carrasco 

(2006), Corrêa (2009), Fonseca e Cardoso (2009), Solé (1998), Cândido (2001), dentre outros.  

Para alcançarmos o objetivo a pouco mencionado, desenvolvemos um conjunto de 

atividades contemplando situações de leitura e de modelagem que tiveram como propósito 

oportunizar uma maior compreensão dos objetos da matemática relacionados ao assunto de 

proporção. Além disso, propusemos também parâmetros avaliativos para a compreensão 
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leitora dos objetos matemáticos
93

. Salientamos que as atividades ora citadas contribuíram
94

 

para o estabelecimento destes parâmetros. Especificamente, visamos ainda analisar no 

processo de modelagem sua capacidade para desenvolver/aprimorar/potencializar a 

proficiência leitora do aluno para a compreensão da linguagem matemática, visto que, 

encontramos na literatura subsídios que indicavam esta capacidade. 

Sobre as atividades, entendemos que foram bem aceitas e desenvolvidas pelos alunos e 

nos permitiram coletar os dados necessários para as nossas pretensões. Entretanto percebemos 

que alguns alunos tiveram dificuldades em entender e responder o Questionário Reflexivo e 

Analítico (QRA) construído por nós para coletarmos elementos que atestassem as 

compreensões e incompreensões leitoras deles para os problemas propostos. Assim, algumas 

mudanças que julgamos serem necessárias foram realizadas no trabalho original como: indicar 

precisamente o que deveria ser ou não respondido sobre determinado problema e utilizar 

palavras mais próximas do vocabulário deles tanto nos enunciados dos problemas quanto nos 

textos utilizados.  

Estas atividades foram desenvolvidas em três partes e contou com a participação de 

vinte e quatro alunos. A primeira parte e alguns trechos da última contribuíram para a 

construção dos parâmetros avaliativos e de seus descritores para a compreensão leitora dos 

objetos matemáticos. Para futuras aplicações, indicamos que atividades semelhantes as que 

estão inseridas nesta primeira parte são suficientes para perceber onde os alunos permeiam 

nos mencionados parâmetros. 

Fazemos aqui uma pequena ressalva. Percebemos que por meio do grande contato que 

tivemos com estes parâmetros e os seus descritores, conseguimos, posteriormente, em outras 

turmas que não foram investigadas no desenvolvimento desta dissertação, parametrizar alguns 

alunos sem o auxilio do QRA, apenas observando suas respostas. Entretanto, para outros 

alunos fez-se necessário algumas perguntas, realizadas oralmente, para poder categorizá-los. 

Assim, estando o nosso olhar treinado, foi possível relacionar os parâmetros avaliativos com 

os alunos, realizando o QRA de maneiras distintas da que usamos em nossa dissertação.  

Acreditamos que estes parâmetros contemplam, por assim dizer, todas as situações 

concernentes aos alunos investigados sobre sua proficiência leitora, alusiva aos objetos 

matemáticos, sendo ao todo quatro parâmetros avaliativos e nove descritores distribuídos 

entre eles. Porém, é possível que haja mais parâmetros ou descritores que não conseguimos 
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 Estes de modo geral, sem estarem relacionados, somente, ao assunto de proporção.  
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 No capítulo três indicamos outras atividades, além dessas, que nos possibilitaram construir estes parâmetros.  
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visualizar em nossa pesquisa, assim entendemos que este trabalho possa ser ainda continuado 

e desenvolvido não só por nós, mas também por mais pesquisadores.  

A primeira parte também teve como objetivo diagnosticar as compreensões dos alunos 

sobre proporcionalidade, onde fora observado que a maioria dos alunos não possuíam noções 

significativas sobre tal assunto. Com isso, aplicamos a segunda parte, relacionada ao processo 

de modelagem matemática, para realizarmos uma nova leitura sobre proporção. Avaliamos 

este processo não só durante o seu desenvolvimento como em certos trechos da terceira parte 

que serviram para nos indicar alguns subsídios sobre o entendimento de proporção após a 

modelagem ter sido aplicada. 

Concluímos que a modelagem matemática, de fato, implica no desenvolvimento e/ou 

ampliação da proficiência leitora dos alunos frente aos objetos desta área. Percebemos em 

nossas investigações que, quando bem orientada, torna-se um processo bastante estimulante 

que impulsiona os envolvidos a ambientes favoráveis para a realização de leituras 

concernentes a tal processo.  

Em nosso trabalho, este processo permitiu a alguns alunos estabelecerem, aos poucos 

(ao caminharem por suas etapas), sentidos/significados mais coerentes sobre 

proporcionalidade, por meio das leituras que desenvolviam durante o mesmo (leituras 

relativas às imagens, a tabela, as razões e ao próprio modelo). Nesse caso, a modelagem nos 

permitiu realizar, junto a eles, uma nova leitura sobre tal assunto, possibilitando-os enxergar 

situações que não foram visualizadas anteriormente.  

Por exemplo, houve alunos que demonstraram compreender que existem relações 

entre os vários termos de uma equação (visualizaram isto em nosso modelo), o que lhes 

possibilitou realizar uma leitura mais significativa sobre o modelo, provocando assim, grande 

satisfação ao perceberam que com a equação citada seria possível resolver as questões de 

proporção que lhes foram propostas.  

De outro modo, entendemos que os alunos foram conduzidos de maneira natural a 

“conectarem”, por meio das leituras realizadas, as mencionadas questões com os algoritmos 

necessários para resolvê-las (situação que remete ao parâmetro: “Entende o enunciado, mas 

não o conecta com o algoritmo”). Salientamos que, para a maioria dos alunos, não havia 

sentido algum para o uso de uma equação, algo que percebemos durante a aplicação da 

modelagem. 

Este fato ocorreu, por a modelagem ser um processo constituído por etapas que 

permitiram a construção de tal equação. Além disso, quando os alunos conseguiram ler a 

equação dando-lhe sentido, surgiram de imediato vários questionamentos e indagações sobre 
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a própria, o que nos proporcionou momentos para discutirmos, entre os grupos, mesmo que de 

modo breve (devido ao nosso tempo), o conteúdo tratado. Indicamos que estes momentos 

poderiam ser melhores utilizados, caso fosse necessário, para explorar ainda mais tais 

conteúdos. 

Outro ponto importante situou-se na troca de experiências e de conhecimento entre os 

membros dos grupos participantes. Um componente, ao demonstrar ao outro sua compreensão 

sobre determinada questão, indicava como havia realizado sua leitura sobre a mesma, sendo 

assim, cada um se envolvia com a leitura desenvolvida pelo outro, permitindo-os analisar a 

sua própria. Como havia bastante envolvimento nesta atividade, os alunos quase sempre 

chamavam o professor para discutir sobre qual leitura estava coerente com a questão, dessa 

forma, percebiam os erros e acertos em suas interpretações.  

De modo geral, constatamos no decorrer e ao final das atividades que a maioria dos 

alunos situava-se ainda em nível estritamente sintático, ou seja, a leitura dos objetos 

matemáticos, para eles, era totalmente fria e sem significados, onde sua manipulação 

alicerçava-se na mecanicidade operacional. A dificuldade leitora deles para a língua materna 

foi também bastante explícita, entender um simples enunciado constituía em um grande 

obstáculo para alguns deles.  

Estas constatações nos levaram a pensar o quanto é importante ser realizado, desde o 

inicio da escolaridade do sujeito, atividades com leituras que os permitam já, desde cedo, não 

só se familiarizar com os diversos símbolos/objetos da matemática ou da língua materna, mas 

que comecem a refletir sobre os seus significados, atribuindo sentido ao objeto em si e a sua 

operacionalização.    

Por meio da modelagem matemática, alguns alunos angariaram compreensões 

razoáveis sobre a linguagem matemática atribuída, especificamente, à proporcionalidade, a 

frações como razão e a equação do primeiro grau. Temos consciência de que não é possível 

compreender tudo de um determinado assunto (conteúdo) em poucos encontros, com algumas 

atividades. Poderíamos ter alcançado resultados melhores caso tivéssemos aplicados todas as 

atividades de modelagem que construímos e que encontram-se no apêndice desta dissertação, 

o que não foi possível por causa do tempo disponível, porém, os resultados que obtivemos 

foram suficientes para constatarmos avanços em certos alunos para tais compreensões. 

 Ressaltamos que não existe uma relação de dependência entre as atividades, com isso, 

as três partes podem ser utilizadas de maneira desvinculada uma da outra. Cada uma possui 

seus próprios objetivos (indicadas no capítulo três e já mencionadas nestas considerações) que 

podem ser tratados independentemente.  
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 Em síntese, compreendemos que os produtos educacionais construídos/propostos por 

nós poderão auxiliar efetivamente os professores em sua prática educativa no ensino básico. 

As atividades e os parâmetros avaliativos possibilitam, de fato, reflexões sobre as dificuldades 

leitoras que os alunos possuem frente aos objetos da matemática, principalmente quando 

inseridos em situações-problemas desta área. 

 Por meio destes produtos, os professores poderão evidenciar tais dificuldades e assim 

melhor direcionar sua atenção para determinados pontos, como, por exemplo, o uso correto 

dos algoritmos ou dificuldades relacionadas aos aspectos linguísticos e/ou interpretativos, 

além de poderem também melhor decidir pelo tipo de texto a ser explorado com seus alunos.  

 Compreendemos que o nosso trabalho possibilita sugestões e ideias para os que 

investigam a linguagem no ensino da matemática, no que diz respeito aos aspectos/elementos 

linguísticos que envolvem a compreensão leitora dos objetos da matemática. Não é um 

trabalho pronto e acabado, longe disso, preferimos entendê-lo como um suporte para 

pesquisas nesta área.   

 Ao concluirmos este trabalho passamos a refletir sobre as seguintes questões: “Com os 

parâmetros avaliativos sobre nível de proficiência leitora estando disponíveis para serem 

utilizados e ao constatarmos onde os alunos se encontram, qual seria o próximo passo?”, de 

outro modo: “O que poderia ser desenvolvido com os alunos para que superassem suas 

dificuldades leitoras?”, especificamente, “Que atividades com leitura poderiam ser 

exploradas, para tanto?”, “Em que momento, no planejamento do professor, seria oportuno a 

utilização da modelagem matemática para auxiliar no desenvolvimento da proficiência leitora 

do aluno?”, “Quais descritores de dificuldades leitoras, sugeridos nesta dissertação, podem ser 

superados por meio do uso da modelagem?”. 

 Outras questões que nos inquietaram: “A língua portuguesa é responsável por grande 

parte das leituras e tudo que concerne a estas, com isso, esta área imbrica nos sujeitos muitas 

habilidades leitoras, sendo assim, um proficiente leitor em língua portuguesa teria mais 

facilidade em aprender a ler, caso realmente se propusesse, os objetos da matemática?”, 

devemos levar em conta que há certas habilidades que são utilizadas em ambas as áreas, 

porém de modo distinto, como por exemplo, realizar inferências, sintetizar, decodificar, 

antecipar, dentre outras, sendo assim, se um sujeito soubesse utilizar algumas destas 

habilidades na língua materna, conseguiria com mais facilidade utilizá-las na linguagem 

matemática? 

 Como poderíamos em um ambiente escolar realizar um trabalho interdisciplinar que 

pudesse promover o conhecimento em ambas as áreas? Especificamente que pudesse sanar as 
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dificuldades leitoras na matemática? Com estas questões finalizamos o nosso trabalho cientes 

de que o nosso caminhar investigativo esta apenas começando.  
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Texto: Fotografia 
 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 
 

 Pontuar algumas dificuldades leitoras dos alunos referentes à língua 

materna;  

 Verificar onde a compreensão leitora dos alunos, referentes aos 
objetos matemáticos, permeia nos descritores sugeridos; 

 Diagnosticar o conhecimento sobre proporcionalidade do aluno; 
 

  

 

PRIMEIRA PARTE 
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Orientações para o professor 

Primeira Parte – Texto “Fotografia” 

 

A primeira parte de atividades é composta por 06 questões referentes ao texto “Fotografia” 

e 03 Problemas de matemática sobre o mesmo tema. As questões são numeradas de 01 a 06 

e, cada uma, possui um objetivo especifico para que se possa caracterizar, sem maiores 

pretensões, algumas dificuldades leitoras dos alunos referentes à língua materna e, com 

isso, concluir, de modo geral, o nível de competência leitora destes alunos para tal língua. 

Os problemas são numerados de 07 a 09 e cada um vem acompanhado por um conjunto de 

perguntas denominado Questionário Reflexivo Avaliativo (QRA), cujo objetivo é obter 

informações sobre as possíveis dificuldades leitoras dos alunos frente aos problemas de 

matemática, e assim verificar onde compreensão leitora dos mesmos, referentes aos objetos 

desta área, permeia nos descritores sugeridos, além disso, tais problemas também 

intencionam diagnosticar o conhecimento dos alunos sobre a proporcionalidade. 

 

1) Objetivo especifico de cada questão:  

 

 Identificar e extrair informações explícitas no texto (questões 01, 02 e 03); 

 Estabelecer referências entre as “partes” de um texto (questão 04); 

 Interpretar frases em um texto (Questão 04); 

 Deduzir informações implícitas (Questão 05); 

 Inferir uma nova informação por meio de outra (Questão 06); 

 Verificar o conhecimento sobre proporcionalidade e indícios que atestem, 
razoavelmente, um pensamento proporcional; (Problemas 07, 08 e 09); 

 Verificar a capacidade que os alunos possuem para definir proporção (Problema 09). 
 

2) Carga horária para cada conjunto de atividades: 

 

 Questões de 01 a 06: uma hora-aula de cinquenta minutos (aproximadamente); 

 Problemas de 07 a 09: uma hora-aula de cinquenta minutos (aproximadamente). 
 

3) Procedimentos Metodológicos:  

 

3.1 Sobre as questões de 01 a 06 

 

 Antes da realização da leitura do texto, o professor pode iniciar uma breve discussão 

com os alunos sobre o tema proposto, no nosso caso, a fotografia. Estes deverão explanar seus 

entendimentos sobre o referido tema, relembrar momentos interessantes relacionados ao 

mesmo e remeter significados a partir dos seus próprios conhecimentos prévios para tal 

assunto. Feito isso, individualmente, o material poderá ser entregue contendo o texto e as 

questões. Deve-se deixá-los à vontade para respondê-las, entretanto, como o intuito é 

caracterizar algumas dificuldades leitoras dos alunos na língua materna, não é aconselhado 

esclarecer qualquer tipo de dúvida relacionada aos enunciados destas questões e sim orientá-

los para descrever, no espaço destinado as respostas, suas dificuldades e incompreensões. 

 Salientamos que o professor pode também realizar anotações referentes a estas 

dúvidas para conclusões posteriores. 
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3.2 Sobre os problemas de 07 a 09  

 

 Após as questões de 01 a 06 terem sido desenvolvidas pelos alunos, os problemas de 

07 a 09 poderão ser entregues para que sejam lidos e respondidos. É necessário que o QRA, 

anexado a cada um destes problemas seja primeiramente preenchido, antes de ser dado 

qualquer tipo de resposta para os problemas. Como o objetivo principal deste momento é 

obter informações sobre as possíveis dificuldades leitoras dos alunos frente aos problemas de 

matemática, aconselhamos o professor a não esclarecer as dúvidas relacionadas aos seus 

enunciados. Este deverá orientar seus alunos a descrever suas incompreensões e dificuldades 

no QRA. 

Salientamos que o professor não só pode como deve esclarecer, sempre que 

necessário, apenas os enunciados do QRA. É muito importante que os alunos saibam como 

respondê-lo, sem haver o mínimo de dúvida.  

 Para analisar os dados obtidos, o professor deve primeiramente perceber se o aluno 

compreendeu ou não o problema, em seguida, verificar se o mesmo conectou ou não ao 

algoritmo necessário para resolvê-lo e finalmente constatar se responderam ou não 

adequadamente e/ou corretamente. 

 

 4) Dicas para o professor 

 

Outras questões poderão ser elaboradas a partir do texto fotografia, caso o professor queira 

explorar outros objetivos específicos para caracterizar de maneira mais detalhada as 

dificuldades leitoras referentes à língua materna (língua portuguesa).  

 

Com atividades semelhantes ao nosso QRA o professor poderá obter informações sobre as 

possíveis dificuldades leitoras dos alunos frente aos problemas de matemática. No QRA 

que estamos disponibilizando, fica a critério do professor inserir algum outro 

questionamento, que o mesmo julgue necessário, para alcançar determinada informação não 

intencionada por nós, e quem sabe perceber outros indicadores e categorias não 

visualizados em nossa investigação.  

   

Deve-se deixar claro no QRA aquilo que necessita ser respondido, como deve ser 

respondido e a quem se refere cada pergunta, não podendo haver dúvidas. Precisa-se 

também ter o cuidado de fornecer um questionário possuidor de um vocabulário próximo 

do que é utilizado pelos sujeitos participantes. 
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FOTOGRAFIA 

 

Quem nunca tirou uma fotografia? Você já deve ter tirado uma alguma vez através de 

uma máquina fotográfica ou até mesmo pelo seu próprio celular. Podemos encontrá-las em 

vários lugares como: jornais, revistas, livros, álbuns de figurinhas, televisão, capas de CD, 

internet, etc.  

A fotografia pode ter várias utilidades dependendo dos nossos objetivos. Como 

registro, podemos utilizá-la para realizar inscrições dos mais variados concursos, de bolsas 

escolares e de financiamentos de carros e imóveis. São também indispensáveis para gerarmos 

nossos documentos pessoais como a identidade ou a carteira de motorista. Permitem-nos 

criarmos as mais lindas paisagens ou divulgarmos o rosto de alguém que esteja desaparecido 

e, dentre outras utilidades, podemos registrar algum acontecimento do mundo importante ou 

simplesmente guardar um belo momento de nossas vidas por um longo tempo. 

 Algumas informações sobre a fotografia e as máquinas fotográficas são bem 

interessantes. Indícios mostram que a primeira máquina fotográfica foi uma câmara bastante 

escura, tipo um quarto, com apenas um pequeno orifício na parede onde pudesse entrar luz. 

Esta deveria incidir-se sobre um objeto posicionado fora deste quarto para então ultrapassar o 

orifício descrito anteriormente e quando entrasse no quarto reproduziria, sobre uma tela, a 

imagem de tal objeto. 

Esta imagem passou a ser chamada de fotografia cujo significado é escrita com luz, 

sendo que a palavra foto representa luz e a palavra grafia, significa escrita. As datas que 

indicam quando a primeira imagem fotográfica foi produzida variam de uma fonte para outra, 

entretanto, estas primeiras imagens demoravam em média de seis a oito horas para ficarem 

prontas e, além disso, quando finalizadas, não podiam mais ser modificadas.   

Posteriormente, o referido quarto foi substituído por câmaras portáteis que nada mais 

eram que caixas de madeira, pintadas de preto no interior, totalmente fechadas, com um 

orifício em um dos lados e uma tela no lado oposto, tornando-se populares por volta do ano de 

1555. 

 Tudo é bem diferente hoje em dia, por um lado, há câmeras portáteis que necessitam 

de um pequeno rolo de película fotográfica, conhecido como “filme”, onde se capta as 

imagens para revelações posteriores. Existem no mercado rolos de filme para fotografias 

amadoras, limitados para 12, 24 ou 36 exposições de tamanhos que variam de acordo com o 

tipo de máquina.  
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Por outro lado, existem câmeras digitais, também portáteis, que nos permitem 

manuseá-las muito mais rapidamente que as descritas anteriormente, não havendo a 

necessidade de estar rotacionando rolos de filme dentro da máquina.  

Atualmente, é possível escolhermos o tamanho que quisermos da foto, ampliando ou a 

diminuindo. Podemos fazer montagens, tirar ou colocar, por exemplo, algo na foto, escolher a 

cor do fundo da foto, além de várias outras opções. 

Algo que também evoluiu foi o sistema de iluminação. Hoje em dia, as próprias 

máquinas fotográficas resolvem a falta de iluminação de um ambiente, o único problema é 

que por causa deste sistema, conhecido popularmente como “flash”, existem fotos onde as 

pessoas fotografadas aparecem com seus olhos na cor vermelha e isso acontece por causa do 

reflexo do flash no sangue da retina. A luz entra na pupila, que costuma estar bem aberta por 

causa do ambiente com pouca luminosidade, e reflete os vasos do fundo do olho.  

Há quem diga que as lentes de uma máquina fotográfica não têm preconceito. Elas 

estão sempre dispostas a fotografar o milionário e o indigente, o político e o rebelde. Ela é 

capaz de registrar o movimento de um beijo, a rapidez de um resgate, a crueldade de uma 

captura e a dor da escravidão. A fotografia aprisiona o momento no papel, mas liberta quem a 

aciona, despertando a esperança de que a cena jamais será esquecida
95

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
95

 Alguns trechos deste último parágrafo foram disponibilizados no sitio: 

http://conexaocamila.blogspot.com/2009/07/textos-o-poder-da-fotografia.html, Visitado em 30 jul. 2011. 

http://conexaocamila.blogspot.com/2009/07/textos-o-poder-da-fotografia.html
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Instruções 

 

1) As questões a seguir devem ser respondidas de acordo com o texto: “Fotografia”; 

2) Responda as questões na sequência: 01, 02, 03,04, 05 e 06 

3) Não conseguindo responder alguma destas questões, tentar esclarecer, no espaço 

destinado a resposta, a sua dificuldade (o porque de não ter conseguido).  

 

 

Questão 01:  

De acordo com o texto, que utilidades podemos atribuir à fotografia? Você conhece outros 

usos para a mesma? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 02: 

Segundo o texto qual o significado da palavra fotografia? Porque este significado?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 03:  

Qual a causa da cor vermelha em nossos olhos em algumas fotos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 04: 

Observe a frase: “Elas estão sempre dispostas a fotografar o milionário e o indigente, o 

político e o rebelde”. Relacionando esta frase com o texto “Fotografia”, responda: 

 

a) A quem “Elas” se referem?___________________________________________________ 

b) Como você compreende tal frase? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 05: 

Há quanto tempo, aproximadamente, a fotografia tornou-se popular? 

 

 

 

 

Questão 06: 
Sobre a máquina fotográfica portátil não digital, responda: 

 

a) A que valores de exposições estão limitados os rolos de filmes de tais máquinas? 

 

 

b) Seguindo o mesmo padrão de valores de exposições para os rolos de filmes e havendo mais 

uma quantidade vendida no mercado, quantas exposições você acha que esta teria? Por quê?  
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Instruções 

 

1) Os problemas (questões) 07, 08 e 09 devem ser respondidos de acordo com seus 

questionários reflexivos anexados a cada problema mencionado. 

2) Em qualquer dificuldade para responder as perguntas do questionário reflexivo e 

analítico, o professor poderá ser consultado.  

 

Questão 07: 

Em uma festa, notei que a cada 10 fotos que eu tirava em 06 fotos as pessoas saiam com os 

olhos na cor vermelha. Com base nesta informação, responda as questões a seguir: 

 

a) Se eu tirei 60 fotos, quantas fotografias tiveram as pessoas com os olhos na cor vermelha? 

 

b) Se houvessem em 84 fotos todas as pessoas com os olhos na cor vermelha e em cada foto 

destas existissem quatro pessoas perfeitamente normais (que não possuem deficiências 

físicas) fotografadas, quantos olhos nesta cor vermelha ao todo surgiriam? 

 

Questionário Reflexivo e Analítico sobre a questão 07: 

 

 A questão 07 possui duas perguntas. Quais são elas? 

 

Pergunta 01:_________________________________________________________________ 

 

Pergunta 02:_________________________________________________________________ 

 

 Você compreendeu a Pergunta 01?  (    ) Sim    (    ) Não 

 

 Você compreendeu a Pergunta 02?  (    ) Sim    (    ) Não 

 

 Quais informações, contidas na questão 07, são necessárias para responder a:  

 

Pergunta 01: ________________________________________________________________ 

 

Pergunta 02: ________________________________________________________________ 

   

Se você NÃO entendeu alguma informação ou pergunta da questão 07, responda: 

 

 Consegue explicar o que não compreendeu? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Existe alguma informação, palavra ou símbolo na questão 07 que você teve dificuldade 

para entender? Qual? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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É hora de resolver a questão 07: 

 

 Você conseguiu identificar o assunto (conteúdo) da matemática envolvido na questão 

07? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Qual ou quais operações matemáticas são necessárias para responder a: 

  

Pergunta 01:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________              

 

 

Pergunta 02:_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

  Resolva a questão 07 e mostre seus cálculos.  

 

Espaço destinado à solução da Pergunta 01:                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço destinado à solução da Pergunta 02: 
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Questão 08: 

Contratei um fotógrafo profissional para tirar fotos no meu aniversário de 30 anos. A festa foi 

realizada em minha casa e vários convidados compareceram, entre eles, estavam presentes 

amigos, colegas do trabalho e a minha enorme família. Observei que a cada dois minutos e 

trinta segundos o fotógrafo profissional conseguia tirar, aproximadamente, 08 fotos. Neste 

mesmo ritmo, quantas fotos ele conseguiu tirar em: 

 

a) Quinze minutos? E em uma hora?  

 

Questionário Reflexivo e Analítico sobre a questão 08: 
 

 Você compreendeu a questão 08?  (    ) Sim    (    ) Não 
 

Se assinalou o SIM responda: 

 

 Um colega seu faltou à aula e perguntou do que se tratava a questão 08, como você a 

explicaria? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

 Qual a pergunta da questão 08? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Quais informações, contidas na questão 08, são importantes para solucionar tal 

problema?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

Se assinalou o NÃO responda: 

 

 Consegue explicar por que não compreendeu a questão 08? _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Existe alguma informação, palavra ou símbolo na questão 08 que você teve dificuldade 

para entender? Qual?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Qual a pergunta da questão 08? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Quais informações, contidas na questão 08, são necessárias para solucionar o problema? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Escreva ao lado o que o aniversariante observou no fotógrafo (Se você não sabe pergunte 

ao professor) ________________________________________________________________ 

 

Para você, esta informação ajuda a resolver a questão 08? Por quê? 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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É hora de resolver a questão 08: 

 

 Você conseguiu identificar o assunto (conteúdo) da matemática envolvido na questão 

08? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Qual ou quais operações matemáticas são necessárias para responder a questão 08? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Resolva a questão 08 e mostre seus cálculos.  
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Questão 09: 

Em minha cidade, há várias escolas particulares, municipais e estaduais. Na escola onde 

estudo, que é situada no bairro que resido, houve uma feira de cultura onde pude tirar várias 

fotografias. Notei que nestas fotos o número de meninos estava sempre para o número de 

meninas em uma proporção de 03 para 01. Fiz uma contagem e percebi que 420 meninos 

foram fotografados, neste caso, quantas meninas também foram fotografadas? 

 

Questionário Reflexivo sobre a questão 09: 
 

 Você compreendeu a questão 09?  (    ) Sim    (    ) Não 
 

Se assinalou o SIM responda: 

 

 Um colega seu faltou à aula e perguntou do que se tratava a questão 09, como você a 

explicaria? __________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

 Explique, com suas palavras, o que significa a informação: “o número de meninos está 

para o número de meninas em uma proporção de 03 para 01”?_________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 O que significa a palavra proporção encontrada na questão 09? _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Qual a pergunta da questão 09? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Quais informações, contidas na questão 09, são necessárias para solucionar o problema? 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

  

Se assinalou o NÃO responda: 

 

 Consegue explicar por que não compreendeu a questão 09? _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Existe alguma informação, palavra ou símbolo na questão 09 que você teve dificuldade 

para entender?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Qual a pergunta da questão 09?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Quais informações, contidas na questão 09, são necessárias para solucionar tal 

problema?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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É hora de resolver a questão 09: 

 

 Você conseguiu identificar o assunto (conteúdo) da matemática envolvido na questão 

09? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Qual ou quais operações matemáticas são necessárias para responder a questão 09? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Resolva a questão 09 e mostre seus cálculos.  
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CADERNO DE ATIVIDADES 
Pablo Jovellanos dos Santos Lima 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelagem Matemática 
 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 
 

 Introduzir o conceito de proporcionalidade ou realizar uma nova 

leitura sobre o mesmo, diagnosticando, durante o processo de 

modelagem, a compreensão do aluno sobre tal assunto. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 
 



158 

 

Orientações para o professor 

Segunda parte das atividades – Modelagem Matemática 

 

A segunda parte de atividades é composta por três momentos sobre modelagem matemática 

que tratam da proporcionalidade (estes momentos são entendidos como uma sequência que 

caminha do primeiro ao terceiro). Aconselhamos adotar esta sequência, porém, fica a 

critério do professor utilizar as atividades que forem necessárias para o seu planejamento. 

Muitas das orientações a seguir são recomendadas para quem utilizará a sequência 

estabelecida. 

 

1) Objetivos específicos: 

 

Após a aplicação das atividades de modelagem, espera-se que o aluno seja capaz de: 

 

 Compreender o significado de razões equivalentes e consequentemente de proporção; 

 Estabelecer e identificar a constante de proporcionalidade; 

 Relacionar o termo independente com o dependente de uma equação; 

 Compreender o sentido de uma equação; 

 Identificar comprimento e largura em uma figura plana; 

 Estabelecer o perímetro e a área de um retângulo;  

 Compreender o significado de uma unidade de área; 

 Construir gráficos referentes às equações do primeiro grau; 

 

2) Material necessário para cada momento: 

 

Momentos 

de 

modelagem 

Material para cada participante ou grupo 

 

 

 

 

Primeiro 

momento 

 Uma cópia da atividade: “Comprimento e largura das imagens”; 

 Três imagens
96

 com tamanhos diferentes, sendo: 3x4, 6x8 e 9x12; 

 Uma régua; 

 Papel milimetrado (caso a turma já tenha conhecimento sobre função 

do primeiro grau); 

 Uma cópia do texto: “O que significa proporção?”. 

 

 

 

Segundo 

momento 

 Uma cópia da atividade: “Perímetros”; 

 Três imagens com tamanhos diferentes, sendo: 3x4, 6x8 e 9x12; 

 Uma régua; 

 Papel milimetrado (caso a turma já tenha conhecimento sobre função 

do primeiro grau). 

 

Terceiro 

momento 
 Uma cópia da atividade: “Áreas”; 

 Uma régua; 

 Três imagens com tamanhos diferentes, sendo: 3x4, 6x8 e 9x12. 

 

 

 

                                                 
96

 Ao final desta segunda parte de atividades está disponibilizado modelos das três imagens. 
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3) Carga horária para cada momento:  

 

 Primeiro momento: Duas horas-aulas de cinquenta minutos (aproximadamente). 

 Segundo Momento: Uma hora-aula de cinquenta minutos (aproximadamente). 

 Terceiro Momento: Uma hora-aula de cinquenta minutos (aproximadamente). 
 

4) Procedimento Metodológicos
97

: 

 

4.1 Primeiro Momento 

 

 O professor deve Iniciar esta atividade com as discussões referentes ao primeiro passo 

e, a partir das respostas dos alunos, construir razoavelmente algumas definições para 

proporção e ampliação. Salientamos que, quando desenvolvemos estas atividades, o nosso 

intuito foi realizar uma nova leitura sobre proporção, sendo assim, caso o professor esteja 

introduzindo este assunto, o mesmo pode encaminhar as discussões somente para o âmbito da 

ampliação, realizando algumas adaptações nos questionamentos levantados. 

 Em seguida, já no segundo passo, com a régua e as imagens, os alunos devem obter as 

dimensões de cada uma destas imagens e inserir os dados coletados na tabela contida na 

atividade. Posteriormente, deve-se encaminhá-los para o terceiro e quarto passo, tendo o 

cuidado de perceber se estão ou não compreendendo-os (não é necessário o aluno responder 

todas as questões do terceiro passo, caso não consiga alguma, poderá seguir a diante). No 

quarto passo, o cuidado deve ser maior que nos outros, pois os alunos deverão construir 

frações, a partir dos valores encontrados no segundo passo, e logo após uma equação 

(modelo) proveniente destas frações. O professor deve ficar atento e disponível para orientar 

os alunos nestes passos. 

 Com isso, a partir do modelo construído, deve-se convidá-los a responderem as 

questões não solucionadas anteriormente ou confirmar as respostas já obtidas. Ao termino 

deste primeiro momento de modelagem, fica a cargo do professor aprofundar
98

 ou não o 

conhecimento sobre proporcionalidade com seus alunos. Entendemos ser este um momento 

bastante “rico” para tanto, por isso disponibilizamos o texto: “O que significa proporção” para 

que o professor possa, se achar necessário, utilizar em seu planejamento. 

 

4.2 Segundo Momento 

 

 O professor deve iniciar esta atividade com as discussões referentes ao primeiro passo 

e a partir das respostas dos alunos, construir uma definição para perímetro. Deve-se deixar os 

alunos à vontade para expor suas tentativas de respostas para todos os questionamentos 

levantados. 

 Em seguida, já no segundo passo, os alunos poderão utilizar a régua para calcular o 

perímetro de cada imagem e expor os dados coletados na tabela contida na atividade. Feito 

isso, convida-os para o terceiro passo, onde deverão relacionar os dados obtidos com as 

respectivas imagens e construir a equação (modelo) correspondente a tal relação. Assim, com 

o modelo construído, encaminha os alunos aos questionamentos inclusos no primeiro passo 

desta atividade, que foram utilizados para as discussões iniciais e os indica para que possam 

de fato respondê-los. Assim como no primeiro momento o professor deve estar atento e 

disponível para orientar os alunos nestes passos. 

                                                 
97

 Não estamos incluindo nestes procedimentos o que se pode fazer com o papel milimetrado (material 

mencionado para ser utilizado), situação que será tratada a seguir em “dicas para o professor”. 
98

 O nível de aprofundamento deve ir de acordo com o objetivo do professor. Se for para introduzir o conteúdo 

de proporção, fará necessário um nível mais alto de aprofundamento.  
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4.3 Terceiro Momento 

 

 O professor deve iniciar esta atividade discutindo a questão inserida no primeiro 

passo, observando as tentativas de respostas e indicando que será preciso alguma ferramenta 

matemática para responder a referida questão.  

 No segundo passo, os alunos deverão preencher uma tabela com as áreas das imagens 

fornecidas, para isso, poderão obter as medidas destas imagens usando a régua e o cálculo 

poderá ser realizado por meio das expressões algébricas referentes a um retângulo. No 

terceiro passo, utilizando somente as imagens, os alunos deverão posicionar a menor sobre as 

outras maiores e descobrir quantas vezes aquela cabe sobre estas. Este procedimento deverá 

ser realizado também com os valores dos comprimentos e das larguras de cada imagem em 

relação à imagem menor.  

 O quarto passo pede aos alunos que indiquem em uma tabela todos os dados coletados 

por meio destes procedimentos manipulativos. No último passo há outra tabela, onde os 

alunos deverão preenchê-la relacionando as áreas encontradas através das expressões 

algébricas e as áreas encontradas por meio dos procedimentos manipulativos e com isso 

construir a equação (modelo) que permitirá responder a questão levantada no primeiro passo. 

 

5) Dicas para o professor: 

 

Ao final desta segunda parte, encontram-se, em anexo, os modelos das imagens que 

deverão ser utilizadas nos momentos de modelagem, indicamos que a imagem um possui 

medidas 3x4, a imagem dois possui medidas 6x8 e a imagem três possui medidas 9x12. Esta 

indicação não é realizada no material em anexo para que os alunos possam assim encontrá-las. 

 

5.1 Primeiro momento 

 

A intenção final, no último passo, é encontrar estes valores: 

 


15

20

12

16

9

12

6

8

3

4

L

C
 1,3333...    Obtendo a equação: C = 1,3333 x L. 

 

Deve-se dizer aos alunos que os valores poderão ser arredondados para os números inteiros 

mais próximos correspondentes as dimensões das imagens. 

 

É interessante refletirmos sobre as perguntas construídas para as discussões iniciais, além 

de outras como: O que você aprendeu neste processo? O que significa a expressão: C = 

1,3333 x L? 

 

Caso os alunos ainda não tenham visto função do primeiro grau. Pode-se ficar no domínio 

das equações, restringindo-se aos procedimentos explicados anteriormente. 

 

Caso os alunos já tenham visto função do primeiro grau, poderemos estabelecê-la da 

seguinte forma C(L) = 1,3333 x L, comentando que 1,3333 é o coeficiente angular desta 

função. Os alunos devem perceber que se trata de uma reta e que seu comportamento 

representa uma situação onde o valor de “b” (na equação y = ax + b) é zero, e que por isso a 

mesma passa pela origem do plano cartesiano. Assim, as grandezas (comprimento e 

largura) relacionam-se do seguinte modo f(x) = kx, com k um número racional diferente de 

zero, sendo ele a constante de proporcionalidade. Não podemos esquecer de comentar 

também conceitos como valores dependentes e independentes. Em contrapartida, com o 
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conceito de função, outras formas de construir este modelo ficam a disposição (por 

exemplo: através de sistemas, utilizando dois pontos do gráfico já construído), cabendo ao 

professor julgar a importância de utilizar outros métodos para a construção do referido 

modelo. Salientamos que a construção do gráfico pode ser realizada no papel milimetrado. 

 

Podemos complementar o terceiro passo do primeiro momento de forma a explorarmos o 

conhecimento funcional, do seguinte modo: 

 

Questão 06
99

: Construa um gráfico, utilizando o plano cartesiano, relacionando os 

comprimentos e as respectivas larguras das imagens 01, 02, 03, 04 e 05. Coloque pontos 

representando tais relações e ligue-os, o que formou?  

 

Questão 07: Esta figura toca a origem do plano cartesiano? Você sabia que se tocar a 

origem poderemos dizer que os valores de “y” são diretamente proporcionais aos valores de 

“x”. Pode me dizer por quê?   

 

A partir daí pode-se concluir o quarto passo, estabelecendo uma função ao invés de uma 

equação. 

 

5.2 Segundo momento 

 

Tanto neste momento quanto no terceiro os alunos terão que construir a equação 

propriamente dita e não apenas encontrar a constante de proporcionalidade (fazendo 

referencia ao primeiro momento), assim faz-se necessário um auxilio maior por parte do 

professor. 

 

Neste momento, pode-se abordar também os conceitos funcionais, semelhantemente ao 

primeiro momento. 

 

 

5.2 Terceiro momento 

 

Preenchendo as tabelas 01, 02 e 03. 

 

Tabela 01: As áreas das imagens 01, 02 e 03 são, respectivamente, 12 cm², 48 cm² e 108 cm². 

 

Tabela 02 

 Imag. 01 Imag. 02 Imag. 03 

Quantas vezes a imagem 01 coube nas outras imagens. 01 04 09 

Quantas vezes o comprimento da imagem 01 coube no 

comprimento das outras imagens. 

01 02 03 

Quantas vezes a largura da imagem 01 coube na largura 

das outras imagens. 

01 02 03 

Relacione, em cada coluna, o comprimento e a largura 

(linhas 02 e 03 desta tabela), com a área encontrada na 

primeira linha. 

1.1 = 1 

Ou 

1² = 1 

2.2 = 4 

Ou 

2² = 4 

3.3 = 9 

Ou 

3² = 9 

Observe que, para preencher a quarta linha da Tabela 02, deve-se multiplicar o valor da 

segunda linha com o da terceira e igualar ao da primeira linha.  

                                                 
99

 As questões do quarto passo passam a ser automaticamente 08 e 09. 
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Tabela 03 

 Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03 

Áreas (tabela 01). 

 

12 48 108 

Quantas vezes a imagem 01 coube nas 

outras imagens (tabela 02). 
1  ( 21 = 1) 4  ( 22 = 4) 9  (

23  = 9) 

 

Relacionando as linhas 01 e 02 desta 

tabela. 

12/1 = 12 ou 

12/ 21  = 12 ou 

12 = 12 . 21  

48/4 = 12 ou 

48/ 22  = 12 ou 

48 = 12 . 22  

108/9 = 12 ou 

108/
23  = 12 ou 

108 = 12 . 
23  

Observe que, para preencher a terceira linha da Tabela 03, deve-se dividir o valor da primeira 

linha pelo valor da segunda.  

 

Outras dicas para o terceiro momento: 

 

É importante durante o quinto passo conduzir a aula para a seguinte conclusão: A área de 

qualquer imagem pode ser calculada através do produto entre a área da imagem 01 e a 

quantidade de vezes que a imagem 01 coube em cada imagem. Exemplos: 

 

A área da imagem 04 pode ser calculada do seguinte modo: Multiplica-se a área da imagem 

01 pela quantidade de vezes que a mesma coube na imagem 04 (a imagem 01 cabe 16 vezes 

na imagem 04, pois: 4.4 = 24 = 16), assim: 12 x 24  = 192. 

 

A área da imagem 05 pode ser calculada do seguinte modo: Multiplica-se a área da imagem 

01 pela quantidade de vezes que a mesma coube na imagem 05 (a imagem 01 cabe 25 vezes 

na imagem 05, pois: 5.5 = 25 = 25), assim: 12 x 25  = 300. 

 

Caso não seja percebido, indicar aos alunos que a constante de proporcionalidade é o 

número 12 (área da imagem 01). 

 

Para uma melhor visualização sobre o que está ocorrendo, pode-se utilizar o seguinte 

artifício:  

 

Sendo “n”, um número natural diferente de zero, representando uma determinada imagem 

em sua sequência posicional (Ex: quando falarmos da imagem 01, diremos que n = 1) e 

“Im” a área de uma imagem qualquer que se deseja encontrar, podemos estabelecer as 

seguintes igualdades: 

 


2222 3

108

2

48

1

12Im

n
12, dessa forma: Im = 12 x 

2n   

 

Esta equação do segundo grau é o nosso modelo. 
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Primeiro momento: Comprimento e largura das imagens 

 

Primeiro Passo: 

 

Questões para discussões iniciais: 

 O que significa ampliar uma foto ou uma imagem de maneira proporcional?  

 Como podemos realizar uma ampliação?  

 Como encontrar as medidas corretas para uma ampliação? 

 Se já conhecemos a largura de uma foto ou de uma imagem é possível encontrar seu 
comprimento sem uso de instrumentos de medidas? 

 

Segundo Passo: 

 

Questão 01: Meça com uma régua o comprimento e a largura de cada imagem, começando da 

menor seguindo até a maior. Após isso anote os dados na seguinte tabela: 

 

 Imagem 01 

(imagem 

menor) 

Imagem 02 

(imagem 

média) 

Imagem 03 

(imagem 

maior) 

Comprimento (C)    

Largura (L)    

 

Terceiro Passo: 

 

Questão 02: Observando as imagens 01, 02 e 03, estando de acordo com as mesmas, você 

poderia dizer quais seriam as dimensões das imagens 04 e 05? Por quê? 

 

Questão 03: Quais as dimensões da imagem 15? E da imagem 20? Por quê? 

 

Questão 04: Proponho um desafio. Qual o comprimento de uma imagem desta se a sua 

largura for 10,5 cm? E se for 16,5? Por quê? 
 

Questão 05: Caso o comprimento seja 11 cm, qual seria a dimensão da largura? 
 

Quarto Passo: 

 

Questão 06: Generalize algebricamente a relação existente entre as dimensões destas 

imagens. Para isso complete as frações a seguir situando os valores dos comprimentos, de 

cada imagem, nos numeradores e os valores das respectivas larguras nos denominadores. 

Agora, em cada fração, divida os numeradores pelos denominadores e coloque o resultado no 

espaço destinado.  

 


L

C
---- = ---- = ---- = ---- = ---- = _______                 Ficando: C = ____ x L. 

 

Questão 07: Utilize a equação encontrada para responder questões anteriores ainda não 

solucionadas.  
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O que significa proporção? 

 

 Dois amigos se encontraram em frente à escola onde estudam e como ainda faltavam 

dez minutos para o sinal tocar e a aula começar, iniciaram uma conversa. André disse a 

Gustavo que estava bastante cansado, pois não dormirá na noite anterior. Gustavo então lhe 

perguntou o porquê de não ter tido uma boa noite de sono e André lhe disse: 

- Meus três tios chegaram de viagem ontem à noite, vieram passar alguns dias lá em 

casa para “matarmos” a nossa saudade, está sendo uma “correria” onde moro, além de estar 

tudo bagunçado.   

 Gustavo começou a rir e disse a seu amigo que tivesse calma e que as coisas se 

acalmariam. André continuou a falar: 

- Minha mãe está fazendo de tudo para que seus irmãos se sintam a vontade em casa e 

que também não falte nada a eles. Antes, como só era eu e meus pais, a alimentação era 

proporcional a nós três, agora com a chegada dos meus tios, deverá ser proporcional a seis. 

 Uma interrogação surgiu na cabeça de Gustavo. Rapidamente ele indagou André com 

a seguinte pergunta: 

- Proporcional? Como assim? O que quer dizer esta palavra: “Proporcional”? 

André, espantado, imediatamente retrucou: 

- Hã??? Não sabe o que quer dizer a palavra proporcional? Você faltou à última aula 

de matemática? O nosso professor explicou isso a todo mundo em sala de aula, e olha que é 

bastante fácil... Vou lhe explicar!   

- A palavra proporcional vem de proporção que nada mais é que uma igualdade entre 

razões equivalentes.   

- Razões equivalentes? O que isso significa? Perguntou Gustavo novamente. 

André com toda sua paciência, falou: 

- A palavra Razão tem sua origem no latim e significa divisão. Ela expressa relações 

existente entre quantidades qualquer como: número de pessoas, objetos, animais e etc., e 

também relações entre grandezas, podendo estas ser ou não do mesmo tipo, como: massa, 

área, velocidade, consumos, volumes, tempo e etc.  

 André parou de explicar e buscou rapidamente seu caderno, um lápis e uma borracha 

em sua bolsa. Assim, continuou sua explicação, enquanto escrevia algo no caderno: 

 -Veja, uma forma de representarmos as razões é sob a ótica das frações: 
2

1
, 

5

3
, 

8

10
. 

Podemos ler estas razões do seguinte modo: 01 para 02, 03 para 05 e 10 para 08. 

 André prosseguiu: 

 - Razões equivalentes são frações que determinam uma mesma quantidade numérica. 

Por exemplo: 
2

1
= 

4

2
= 

6

3
, neste caso observe que as três frações representam a metade de 

algo.  

 Gustavo intrigado, falou: 

 - Certo, mas o que tudo isso tem haver com sua família? Eles nem estudam 

matemática... 

 André balançou a cabeça em tom de desaprovação, olhou para o amigo e disse: 
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 - Rapaz você precisa estudar mais hein? Observe, vou voltar ao assunto da 

alimentação. Eu disse a você que antes só era eu e meus pais, três pessoas. Em nossa feira 

mensal sempre colocávamos 02 quilos de feijão, agora que são seis pessoas provavelmente 

deveremos colocar 04 quilos de feijão. Perceba que para cada três pessoas são necessários 02 

quilos de feijão, sendo 03 para 02. Esta situação podemos representar sob a forma de fração, 

ficando com 
2

3
.  

 Gustavo apenas balançou a cabeça em forma positiva e André continuou:  

 - Podemos, então, estabelecer a seguinte igualdade de frações: 
2

3
= 

4

6
, sendo tais 

razões equivalentes. De fato, quando dobramos o número de pessoas também dobramos a 

quantidade de quilos de feijão e a isso damos o nome de proporção. Por exemplo, se lá em 

casa aparecessem mais 03 tios, ficaríamos com 09 pessoas onde moro, ai te pergunto quantos 

quilos de feijão seriam agora necessários para compor nossa alimentação? 

 Gustavo deu um passo para trás, pensou e disse em sobressalto: 

 - Hááá, querendo me pegar né? É lógico que terão que ser 06 quilos de feijão. Pois 

cada vez que aumentamos 03 pessoas na família teremos que aumentar mais 02 quilos de 

feijão. E para demonstrar que compreendi tudo, as razões equivalentes que temos agora 
2

3
= 

4

6
= 

6

9
 nos implica em uma situação proporcional, pois nos ajuda a prever quantos quilos 

teremos sempre que comprar caso aumente 03 pessoas na família...  

 Gustavo então parou de falar subitamente e disse baixinho: 

 -Espere ai, e se não aumentar 03 pessoas na família e, por exemplo, aumentar 05 

pessoas, quantos quilos de feijão teríamos que comprar? Ainda estaríamos falando de 

proporção? 

 André entusiasmado com o que Gustavo acabará de comentar, disse: 

 - Sim, ainda estaríamos falando de proporção, pois a quantidade de feijão tem que ser 

proporcional ao número de pessoas, isso quer dizer que não podemos comprar mais feijão que 

o necessário, pois não serão usados, ficarão velhos e estragarão. Por outro lado, não podemos 

comprar menos que o necessário, pois todos precisam comer. Porém, não sei quantos quilos 

de feijão serão necessários para 05 pessoas visto que a proporção é de 03 para 02...   

 Gustavo triunfante falou: 

 - Eu sabia que você não compreendia tudo. Que tal tirarmos esta dúvida com o 

professor de matemática? 

 André respondeu: 

 - Está certo! 

 Neste mesmo instante, o sinal da escola tocou e os dois entraram apressadamente a 

procura do professor de matemática.  
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Responda as questões a seguir baseando-se no texto: “O que significa proporção?”. 

 

Questão 01: 

De acordo com o texto e o seu entendimento, explique o que significa proporção. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 02: 

O que são razões equivalentes? __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 03: 

Como podemos representar as razões? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 04: 

Se André tivesse 12 pessoas em sua casa hospedadas, quantos quilos de feijão seriam 

necessários? Por quê? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 05: 

André não soube responder para Gustavo quantos quilos de feijão são necessários para 05 

pessoas, visto que a proporção é de 03 pessoas para 02 quilos de feijão. Você consegue 

responder esta pergunta?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Segundo Momento: Perímetros 

 

Primeiro Passo: 

 

Questões para discussões iniciais: 

 O que é Perímetro?  

 É possível calcular o perímetro das imagens 01, 02 e 03? Como? 

 É possível calcular o perímetro das imagens 04 e 05? Como? 

 É possível calcular o perímetro das imagens correspondentes às posições 12, 23 e 100?  

 É possível calcular o perímetro de qualquer imagem que tenham suas dimensões 

proporcionais as das imagens 01, 02 e 03? 

 

Segundo Passo:  

 

Questão 01: Calcule os perímetros das imagens 01, 02, 03, 04 e 05. 

Imagens  Ordem das imagens na 

Sequência 

Perímetro 

Imagem 01 1ª  

Imagem 02 2ª  

Imagem 03 3ª  

Imagem 04 4ª  

Imagem 05 5ª  

 

Terceiro Passo: 

 

Questão 02: Observando os valores que correspondem a “ordem das imagens na sequência” e 

relacionando com os seus respectivos perímetros, podemos dizer que neste caso existe uma 

relação proporcional? De que tipo? 

 

Questão 03: Como podemos estabelecer uma igualdade de razões para estes valores de forma 

a encontramos a constante de proporcionalidade? Use “P” para perímetro e “S” para 

sequência das imagens. 

 

Questão 04: Descreva a equação correspondente a está situação. 
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Terceiro Momento: Áreas 

  

Primeiro Passo:  

 

Questão para uma discussão inicial: 

 

 Sabendo a área da imagem 01, é possível encontrar a área de qualquer outra imagem, 

desde que seus valores de comprimento e largura sejam proporcionais a primeira? 

 

Segundo Passo:  

 

Questão 01: Calcule as áreas das imagens 01, 02 e 03. Coloque os dados na tabela a seguir: 

 

Tabela 01 

 Áreas (centímetros 

quadrado) 

Imagem 01  

Imagem 02  

Imagem 03  

 

Terceiro Passo: 

 

Questão 02: Calcule também as áreas das imagens 04 e 05. 

 

Questão 03: Verifique quantas vezes a imagem 01 cabe nas imagens 02 e 03. É possível 

supor quantas vezes caberá nas imagens 04 e 05? 

 

Questão 04: Compare os comprimentos e larguras da imagem 01 com os das imagens 02 e 

03? É possível estabelecer esta comparação com os das imagens 04 e 05? 

 

Quarto Passo:  

 

Questão 05: Complete a tabela 02 a seguir: 

 

Tabela 02 

 Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03 

Quantas vezes a imagem 01 coube nas 

outras imagens 

   

Quantas vezes o comprimento da 

imagem 01 coube no comprimento 

das outras imagens 

   

Quantas vezes a largura da imagem 

01 coube na largura das outras 

imagens 

   

Relacione, em cada coluna, o 

comprimento e a largura (linhas 02 e 

03 desta tabela) com a área 

encontrada na primeira linha. 
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Quinto Passo:  

 

Questão 06: Complete agora a tabela 03 e, a seguir, descreva o próximo modelo. 

 

Tabela 03 

 Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03 

Áreas (tabela 01).    

Quantas vezes a imagem 01 

coube nas outras imagens 

(tabela 02). 

   

Relacione as linhas 01 e 02 desta 

tabela. 

   

 

Sexto Passo: 

 

Questão 07: Como representar tais cálculos algebricamente de modo a generalizarmos tal 

situação? Em outras palavras, que equação poderemos estabelecer a partir destas 

informações? 
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Caderno de Atividades  
Pablo Jovellanos dos Santos Lima 

 

Segunda Parte 

Modelagem Matemática 

 

Material Auxiliar – Ampliação de imagens 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                        

                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Reflexão... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem três 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reflexão... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem dois 

 

 

Reflexão... 

 

 

 

 

 
 

Imagem um 

 

Comece fazendo o que é necessário, 

depois o que é possível, e, de 

repente, você estará fazendo o que é 

impossível. 

 

Comece fazendo o que é necessário, 

depois o que é possível, e, de 

repente, você estará fazendo o que é 

impossível. 

Comece fazendo o que é necessário, 

depois o que é possível, e, de 

repente, você estará fazendo o que é 

impossível. 
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CADERNO DE ATIVIDADES 
Pablo Jovellanos dos Santos Lima 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos Problemas 
 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 
 

 Verificar onde a compreensão leitora dos alunos, referentes aos 

objetos matemáticos, permeia nos descritores sugeridos 

(complementação da primeira parte); 

 Avaliar a “segunda parte” relacionada à modelagem, verificando o 
quanto a mesma foi importante para o entendimento do conceito de 

proporção; 

 

TERCEIRA PARTE 
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Orientações para o professor 

Terceira parte das atividades – Novos problemas 

 

A terceira parte de atividades é composta por dois problemas de matemática que objetivam 

avaliar alguns aspectos referentes às atividades de modelagem desenvolvidas na segunda 

parte da nossa proposta de ensino e verificar onde a compreensão leitora dos alunos, 

referentes aos objetos matemáticos, permeia nos descritores sugeridos (complementando a 

primeira parte). Há também, nesta parte, uma questão onde os alunos, a partir de 

determinadas expressões matemáticas, deverão construir problemas para a referida área, seu 

objetivo é especifico e buscar auxiliar, na caracterização em conjunto com as atividades 

anteriores a esta terceira parte, o nível de leitura (sintático ou semântico) dos alunos 

investigados para os objetos matemáticos. 

 

1) Objetivos específicos: 

 

 Verificar as compreensões dos alunos sobre proporcionalidade e ampliações 
proporcionais; 

 Observar os significados produzidos pelos alunos sobre uma equação do primeiro 

grau, a partir de sua leitura; 

 Verificar o entendimento do aluno sobre o significado e surgimento da constante de 
proporcionalidade; 

 Averiguar se os alunos são capazes de lidar com a proporcionalidade em problemas 
que necessitem de outros tipos de leitura, como a gráfica e a geométrica;  

 Caracterizar o nível de leitura (sintático ou semântico) dos alunos investigados, para 

os objetos matemáticos, em comum acordo com as atividades anteriores (primeira e 

segunda parte). 

2) Carga horária necessária para esta parte:  

 Duas horas-aula de cinquenta minutos (aproximadamente)  
 

3) Procedimentos Metodológicos: 

 

  O professor deve entregar as atividades aos alunos e orientá-los para realizarem uma 

leitura cuidadosa sobre os problemas e as questões propostas, para só então começar a 

respondê-las. É necessário que o QRA, anexado a cada problema, seja primeiramente 

preenchido, antes de ser dado qualquer tipo de resposta para os problemas. Salvo o de número 

02, que por se tratar de uma leitura gráfica, suas respostas são curtas e diretas sendo inevitável 

que alguns alunos de imediato as percebam. Aconselhamos o professor esclarecer somente as 

dúvidas relacionadas ao QRA, pois, como já comentado, é objetivo desta terceira parte, assim 

como na primeira, obter informações acerca das dificuldades e incompreensões dos alunos.   

Na última questão, onde os alunos precisarão elaborar problemas sobre proporção, a 

partir de determinadas expressões matemáticas, o professor deve-se manter imparcial e apenas 

indicar o que é preciso fazer. 
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Novos Problemas 

 

Instruções 

 

1) Os problemas (questões) 01, 02 e 03 devem ser respondidos de acordo com seus 

questionários reflexivos anexados a cada problema mencionado. 

 

Questão 01: 

Abaixo temos duas figuras triangulares de vértices A, B e C. A figura 02 é uma ampliação 

proporcional dos lados da Figura 01. O lado AB , que antes media 04 cm na Figura 01, passou 

a medir 16 cm na Figura 02. Não se sabe ao certo quanto passou a medir os lados BC  e AC  

que eram de 06 cm e 08 cm, respectivamente, antes da ampliação. Qual o comprimento dos 

lados BC  e AC  na figura 02?          

                                                        
                                                 Figura 01                                                 Figura 02 

 

Questionário Reflexivo sobre a questão 01: 
 

 Você compreendeu essa questão 01?  (    ) Sim    (    ) Não 
 

Se assinalou SIM responda: 

 

 Um colega seu faltou à aula e perguntou do que se tratava a questão 01. Como você a 

explicaria?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Qual a pergunta da questão 01? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Quais informações, contidas na questão 01, são necessárias para solucionar o 

problema?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Se assinalou NÃO responda: 

 

 Consegue explicar por que não compreendeu a questão 01?_________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Existe alguma informação, palavra ou símbolo na questão 01 que você teve dificuldade 

para entender?_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Qual a pergunta da questão 01?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Quais informações, contidas na questão 01, são necessárias para solucionar o 

problema?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

É hora de resolver a questão 01: 

 

 Você conseguiu identificar o assunto (conteúdo) da matemática envolvido na questão 

01? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Qual ou quais operações matemáticas são necessárias para responder a questão 01?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Resolva a questão 01 e mostre seus cálculos.  
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Questão 02: 

Fabrício comprou um carro popular cuja principal característica é o baixo consumo de 

gasolina por quilômetro rodado. Observe o gráfico que relaciona esse consumo com as 

distâncias percorridas. 

 
Responda as perguntas a seguir: 

 

a) Com 3 litros de gasolina é possível percorrer que distância? 

 

b) Percorrendo 15 km de distância, quanto se consome de gasolina em litros?  

 

c) Com 7 litros de gasolina é possível percorrer que distância? 

 

d) Percorrendo 90 km de distância, quanto se consome de gasolina em litros?  

 

Questionário Reflexivo sobre a questão 02: 
 

 Você sabe o significado da palavra grandeza?    (    ) SIM    (    ) NÃO 

 

Se você assinalou SIM, responda quais grandezas estão envolvidas na questão 02. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Se você assinalou NÃO, chame o professor para lhe explicar o significado de grandeza. 

 

 Observe o gráfico com atenção. Você consegue dizer se estas grandezas são diretamente 

ou inversamente proporcionais?   (    ) SIM    (    ) NÃO.  

 

Se você assinalou SIM responda: 

 

As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Explique sua resposta. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Se você assinalou NÃO, marque a seguir a(s) alternativa(s) que indicam as suas dificuldades e 

incompreensões para poder responder se as grandezas são diretamente ou inversamente 

proporcionais.  

 

(    ) O gráfico 

 

(    ) Não sei o que significa a palavra “proporcional” 

 

(    ) Não sei o que significa a palavra “grandeza” 

 

(    ) Não sei o que quer dizer “diretamente” e “inversamente” 

 

(     ) Outro. Qual?____________________________________________________________  

 

 

 Através do gráfico foi possível estabelecer a seguinte equação  

 

D = 15 x C 
 

 Sabendo que “D” significa distância percorrida e “C” consumo de gasolina, explique como 

funciona esta equação, ou seja, como estas letras se relacionam entre si e com o número 15:  

 

 

Resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Como surgiu o número 15 nesta equação? Qual o seu significado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Questão 03: 

Construa dois problemas sobre proporção que contenham as seguintes informações e a seguir 

resolva-os: 

 

Instrução 

 

1) Caso não consiga construir o problema, explique no espaço destinado para a construção 

do problema porque não conseguiu. 

2) Caso não consiga resolver o problema que você construiu, explique no espaço destinado 

para a resposta porque não conseguiu. 

 

a) 
6

5
; 

Construa um problema sobre proporção utilizando a fração 
6

5
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 03 para 30; 

 

Construa um problema sobre proporção utilizando a informação 03 para 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: 
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ANEXOS 
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