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Resumo 

O presente trabalho objetiva identificar e analisar os aspectos relativos ao ensino da 

Matemática a partir do desenvolvimento de um projeto de letramento com alunos do 9° ano 

do ensino fundamental. A pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de 

Mamanguape, no estado da Paraíba - Brasil. Para tanto, tomamos os referenciais teóricos do 

letramento e projeto de letramento (KLEIMAN, 1995; 2000; 2005; 2007; STREET, 2007; 

2014), leituras e escritas nas aulas de Matemática (SMOLE & DINIZ, 2001; LIMA E 

NORONHA, 2014) e gêneros discursivos (LEITE & BARBOSA, 2014). O percurso 

metodológico da pesquisa consistiu na elaboração e desenvolvimento de um projeto de 

letramento nas aulas de matemática, que teve como foco temático “O uso da água” e por título 

“Abastecimento e armazenamento de água no município de Mamanguape-PB”. De natureza 

qualitativa, a investigação é caracterizada como pesquisa-ação, pois a atuação do professor-

pesquisador não foi limitada à mera observação das ações, mas um sujeito que reflete, 

intervém, analisa e transforma sua prática docente e aprende com os sujeitos envolvidos na 

pesquisa (GIL, 2010). A análise dos dados que foram construídos ao longo do 

desenvolvimento do projeto de letramento, deu-se em uma perspectiva (auto)reflexiva que 

considerou o processo de (re)elaboração do planejamento de ensino e da prática docente 

presentes no processo dialógico, estabelecido entre os sujeitos de letramento e decorrentes da 

vivência de momentos de planejamento individual e coletivo, de práticas de letramento e da 

compreensão e reformulação dos conceitos matemáticos envolvidos. Os resultados apontam 

para aprendizados docentes emergentes das reflexões do professor e aprendizados 

matemáticos e sociais dos alunos.  
 

Palavras-chave: Letramento Matemático. Projeto de letramento. Ensino de Matemática. 

Escola pública.  

 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

This paper aims to identify and analyze the aspects concerning Mathematics teaching from the 

development of a literacy project with students from 9th grade of elementary school. We 

performed the survey in a public school in Mamanguape, Paraiba, Brazil. In order to do that, 

we analyzed the theoretical frameworks of literacy and literacy project (KLEIMAN, 1995; 

2000; 2005; 2007; STREET, 2007; 2014); reading and writing activities in Mathematics 

classes (SMOLE & DINIZ, 2001; LIMA AND NORONHA, 2014) and speech genres (LEITE 

& BARBOSA, 2014). The methodological research course consisted in the design and 

development of a literacy project in Math classes, which had as its thematic focus "The use of 

water" and entitled as "Water supply and storage in Mamanguape-PB". Since it is a 

qualitative research, we characterize this investigation as an Action-Research, because the 

role of the teacher-researcher was not limited to mere observation of the actions, but to being 

subjects who reflect, intervene, analyze and transform their teaching practice and learn from 

those involved in the research (GIL, 2010). The data analysis that we performed along the 

literacy project development took place in a self-reflective perspective that considered the 

process of (re) developing the educational planning and the teaching practice – both present in 

the dialogical process. This was established between the subjects of literacy and due to the 

experience of individual collective moments of planning, of literacy practices and of 

understanding and reformulating the mathematical concepts involved. The results point to the 

teacher‟s learning, which came from their reflections, and to the students‟ mathematical and 

social learning. 

 

Keywords: Mathematical Literacy. Literacy project. Mathematics Teaching. Public school. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nesta seção tenho o objetivo de refletir sobre minhas próprias vivências acadêmicas e 

docentes, meus sentimentos e minhas emoções no processo de constituição da minha 

identidade docente, que antecederam a chegada à pós-graduação na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Para isso, uso da minha história de vida, apoiando-me no meu espírito 

inquieto, questionador e crítico, com o intuito de mapear a constituição das minhas escolhas 

pelo tema da minha pesquisa de mestrado.  

Comecei a pensar em ser professor, quando observava minha vó paterna planejar suas 

aulas e discutir estratégias de como ensinar as crianças de uma escola pública. Ela era 

professora da Educação Básica no município de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Lembro 

com riqueza de detalhes, quando eu, ainda adolescente, sentado na sala da sua pequena casa, 

ouvi atentamente quando ela leu essa frase, de autoria de Paulo Freire, para uma colega de 

profissão.  

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às quatro horas da 

tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se 

faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática 

e na reflexão sobre a prática. (FREIRE, 1991, p. 58). 

 

Naquele momento era tudo muito confuso. Torna-se educador? Perguntava-me 

insistentemente como poderia tornar-me um professor-educador. Ao mesmo tempo, 

questionava, mesmo que de forma intima, se ser educador não era apenas para os que tinham 

o “dom” de ser. Profunda ingenuidade! Logo percebi que tornar-se professor requer muitos 

anos de estudos, reflexões docentes e práticas de sala de aula atreladas às teorias 

educacionais.  

O desejo de tornar-se professor tomava meu ser e, quando ainda cursava a primeira 

série do Ensino Médio, na Escola Padre Jerônimo Lauwen, situada também Santa Luzia-PB, 

comecei dá aulas de reforço escolar as crianças que residiam na rua que morava.  

No ano de 2006, terminei de cursar o Ensino Médio na escola supracitada e em 

seguida, presto vestibular para o curso de licenciatura em Geografia. Não obtive êxito nesta 

seleção. Ao repetir o vestibular, em 2008, mantive a escolha da profissão, mas mudei de 

curso, escolhendo dessa vez, o curso de licenciatura em Matemática.  

Comecei a cursar licenciatura em Matemática na Universidade Federal da Paraíba, 

Campus IV, no município de Rio Tinto-PB. Sai de Santa Luzia com apenas uma mala de 
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roupas, alguns poucos “trocados” e muita coragem. Durante meu curso, participei como 

bolsista de dois projetos de Pesquisa, a saber: (I) A vez da História: despertando o interesse e 

a melhoria da aprendizagem da matemática por meio de palestras-temáticas sobre história 

da matemática. Tinha como objetivo geral integrar o Curso de Licenciatura em Matemática 

do Campus IV/Litoral Norte às escolas públicas do município de Rio Tinto, promovendo a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão na formação dos licenciandos do referido curso, 

bem como atuando na promoção do interesse e na melhoria da aprendizagem em Matemática 

dos alunos de escolas públicas. (II) Integrando a escola e a universidade por meio do 

laboratório de ensino de matemática. Esse projeto tinha como objetivos: (i) contribuir para a 

melhoria do processo de formação inicial e continuada dos professores que ensinam 

Matemática na microrregião Litoral Norte/PB; (ii) estabelecer relações entre a universidade e 

a comunidade; (iii) propiciar uma sólida formação teórica para os licenciando do curso de 

matemática; (iv) promover parcerias com as secretarias municipais de educação visando a 

instalação de clubes e laboratórios de Matemática nas escolas; (v) elaborar materiais didáticos 

e atividades que possibilitem uma melhor relação no ensino/aprendizagem da Matemática e, 

(vi) consolidar o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Ciências e Matemática - 

GEPEM. 

Durante o segundo projeto, que teve duração de três anos (2009 – 2012), engajei-me 

na implementação do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Ensino de Matemática – 

LEPEM/UFPB/Campus IV. Paralelo a sua implementação, elaboramos
1
 e (re)elaboramos 

jogos e atividades didáticas, que muitas vezes eram testadas em minicursos e oficinas 

realizadas em eventos científicos da área da Educação Matemática e publiquei alguns artigo 

relacionados com o que estudava (MEDEIROS, SOUZA e PAIVA, 2011a e 2011b). Com 

esse movimento de elaborar, testar, estudar e refletir sobre formação de professores e aspectos 

relacionadas ao ensino-aprendizagem constitui-me como “professor-pesquisador” (PONTE, 

2008).   

A partir do quinto período do curso de licenciatura em Matemática, em 2011, entrei no 

mercado de trabalho e comecei a atuar em uma escola de Ensino Fundamental, do setor 

privado, no município de Mamanguape-PB.  

Em 2013, conclui o curso de licenciatura em Matemática com louvor, recebendo a 

Láurea Acadêmica de destaque da graduação, prêmio entregue no dia da colação de grau aos 

três melhores alunos do curso. E escrevi o meu Trabalho de Conclusão de Curso –TCC, 

                                                 
1
 Participaram dessa elaboração as professoras Cristiane Fernandes de Souza, Cristiane Borges Angelo, Jussara 

Patrícia Andrade Alves Paiva e Francisca Terezinha Oliveira Alves. Todas elas são professoras do Centro de 
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intitulado: “A constituição do professor pesquisador dentro do Laboratório de Ensino de 

Matemática: um olhar sobre nossa própria prática” (MEDEIROS, 2013), onde analisei o 

desenvolvimento profissional de um professor de Matemática e suas reflexões sobre a prática 

docente, no âmbito da Formação Inicial, na constituição da sua identidade como professor 

pesquisador, tendo como loco o Laboratório de Ensino de Matemática -LEM.  Nesse mesmo 

período, tomei posse do cargo de professor efetivo do Estado da Paraíba, como professor da 

Educação Básica.  

Em abril de 2013, recém-saído da graduação, comecei a trabalhar com a formação de 

professores no Curso de Licenciatura em Matemática, a distância, na Universidade Federal da 

Paraíba. Atuei como tutor a distância da disciplina de Estágio Supervisionado IV. Nesse 

momento vivi a dualidade de formar professores e também atuar na educação básica, 

experiências que possibilitaram a reflexão sobre quais habilidades e competências, realmente, 

um professor precisa adquirir. Seguindo o hábito de refletir sobre meu trabalho, escrevi, 

juntamente com a equipe do Estágio IV – a professora Cristiane Angelo e a tutora Simone 

Almeida – o texto O papel da tutoria em um curso de estágio na modalidade a distância: 

contribuições para o debate (ANGELO, MEDEIROS & ALMEIDA, 2014).  

Após alguns meses atuando paralelamente na escola pública e na formação de 

professores de Matemática, percebi que o trabalho com a leitura e a escrita nas aulas de 

Matemática era algo que me incomodavam. O incomodo que sentia na educação básica era 

com relação aos processos de escrita e leitura de problemas matemáticos dos meus alunos, 

assim como também de textos diversos, já que tinha o hábito de trabalhar com leitura de 

textos relacionados com conteúdos na disciplina de matemática. No âmbito da tutoria à  

distância da disciplina de estágio, o que incomodava era com a escrita de projeto, relatórios e 

observações de aulas dos licenciandos de curso de matemática. Assim como esses 

licenciandos, durante minha formação não me aproximei dessa temática (leitura e escrita em 

matemática) e não tínhamos essas discussões, exceto com as orientações durante os projetos 

de extensão e pesquisa, aqui já relatados, portanto, sentia que minha formação inicial deixou 

essa lacuna teórica sobre essa temática.  

Questionava-me como meus alunos aprenderiam Matemática sem ter habilidades de 

leitura e escrita tanta na língua materna como em matemática? O que poderia ser feito, por 

mim, para ajuda-los? Quais bases teóricas poderiam ser consultadas? O que eu, professor de 

Matemática teria que aprender para ensinar nessa perspectiva?  

Face ao exposto, senti que era chegado o momento de aprender sobre esses aspectos 

que ora me faziam questionar meu trabalho em sala de aula. Ratifico que, as questões de 
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escritas e leituras não foram trabalhadas na minha formação inicial, no entanto, desenvolvi as 

habilidades de um professor pesquisador, que foram primordiais para minha tomada de 

decisão em cursar o mestrado.  

 Para ilustrar o percurso da minha caminhada docente que se entrecruza com a 

caminhada pessoal, permeadas de despedidas, trago um trecho da música de Cidade Negra 

que traduz em rima, as distâncias que percorri até chegar à pós-graduação.  

 

Você não sabe 

 O quanto eu caminhei  

Pra chegar até aqui  

Percorri milhas e milhas  

Antes de dormir  

Eu nem cochilei  

Os mais belos montes  

Escalei  

Nas noites escuras  

De frio chorei, ei, ei... 

  

(CIDADE NEGRA, 1998) 

 

“Pra chegar até aqui”, como a música da banda Cidade Negra, passei por muitas 

dúvidas e tive que fazer escolhas que foram importantes e que mudariam minha vida. Então, 

munido de muita curiosidade epistemológica e com o desejo de continuar meus estudos em 

uma pós-graduação stricto sensu, resolvi, solitariamente, tentar ingressar em um curso de 

mestrado.   

Escolhi o programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte por dois motivos, quais sejam: fazer parte do Grupo de Estudo em Ensino de 

Matemática e Língua Portuguesa – CONTAR pela sua aproximação com o tema da leitura e 

escrita e porque esse programa foi quem formou algumas professoras formadoras do curso de 

licenciatura em Matemática que sou egresso, portanto, tenho com “herança científica” o 

discurso elaborado neste programa.  

Após aprovação na seleção do mestrado, comecei à participar ativamente das atividade 

do Grupo CONTAR, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que tem estudado, pesquisado e 

produzido conhecimentos teóricos e metodológicos para o trabalho com a leitura e a escrita 

nas aulas de matemática, apresentando, inclusive, propostas de ensino, encontradas nos 

trabalhos de Dantas (2011), Lima (2012), Noronha (2012), Brito (2014) e Gomes (2015). 

  O grupo desenvolve pesquisa em dois projetos financiados pela Coordenação de 
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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 (OBEDUC), a saber: (I) Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no 

ensino de matemática e português, que teve suas atividades iniciadas em 2011; e (II) 

Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando ciências, língua portuguesa e 

matemática, iniciado em 2013. Ambos os projetos, com duração prevista de quatro anos, são 

coordenados pelas professoras
2

 Claudianny Amorim Noronha e Tatyana Mabel Nobre 

Barbosa. 

Logo nos primeiros meses participando do Grupo CONTAR, tive a oportunidade de 

estudar sobre Língua e linguagem, à luz do referencial de Mikhail Bakhtin. Desses estudos, 

escrevemos dois artigos acadêmicos científicos, no primeiro tínhamos o objetivo principal 

investigar sobre quais referenciais teóricos de Bakhtin orientaram o desenvolvimento das 

dissertações já defendidas no âmbito do Grupo CONTAR e voltadas para o ensino e a 

aprendizagem da Matemática (SOUSA, MEDEIROS & NORONHA, 2014a), já o segundo, 

objetivou investigar o que tem sido proposto para o ensino de Matemática nas dissertações 

produzidas pelo Grupo CONTAR a partir das referências teóricas de Bakhtin (SOUSA, 

MEDEIROS & NORONHA, 2014b).  

O grupo CONTAR, durante o ano de 2015, desenvolveu o curso de extensão intitulado 

Letramento em práticas interdisciplinares de ensino, promovido pelo 

CONTAR/CE/UFRN/OBEDUC-CAPES, coordenado pelas professoras Ana Cláudia Gouveia 

de Sousa, Claudianny Amorim Noronha e Tatyana Mabel Nobre Barbosa, e como objetivo 

geral promover vivências e reflexão sobre a elaboração, implementação e avaliação de 

projetos de letramento para o ensino e a aprendizagem sobre temas relativos ao 

desenvolvimento sustentável, que partam do interesse de uma comunidade e se utilizem de 

práticas de escrita e leitura em contextos reais de produção, circulação e uso dos diversos 

gêneros discursivos.  

A participação nesses projetos, nas disciplinas da pós-graduação e em outros eventos 

oferecidos e/ou promovidos pelo grupo, ou cuja participação foi financiada via 

OBEDUC/CAPES teve uma importante contribuição na minha formação docente e no 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

                                                 
2
 Ambas são professoras do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo e do Programa de Pós-

Graduação em Educação - UFRN. A professora Claudianny A. Noronha também atua no mestrado profissional 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática e no doutorado em Ciências e Matemática. 
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Tentando pensar a Matemática de outras formas e, diante da baixa proficiência dos 

alunos brasileiros em Matemática, apontadas pelos índices de avaliação em larga escala, como 

Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, assim como Prova Brasil e o Programa 

Internacional de Avaliação de Estudante (Programme for International Student Assessment) - 

PISA, vislumbramos que a escrita nas aulas de Matemática além de configurar-se como uma 

tendência da Educação Matemática, faz-se necessária devido às implicações no 

desenvolvimento cognitivo e no sentido de dá significação ao conteúdo matemático 

trabalhado em sala.  

Pensando nessa possibilidade didática de ensinar Matemática e entendendo que o 

conhecimento dever ser construído coletivamente, levando em consideração o que os sujeitos 

sabem e como sabem, escolhemos trabalhar com a leitura e a escrita, dentro das prática de 

letramento, apoio metodologicamente nos seguintes teóricos: Leitura e escrita nas aulas de 

Matemática, com Smole e Diniz (2001) e Lima (2012), Letramentos, com Kleiman (2000, 

2007) e Street, (2014), Projetos de Letramento, com Oliveira (2010), Tinoco (2008), Oliveira, 

Tinoco e Santos (2014),  e gêneros textuais com Leite e Barbosa (2014).  

Com base no que foi mencionado/discutido até então, apresentamos nossa questão de 

pesquisa: Como o desenvolvimento de um projeto de letramento pode contribuir para o 

ensino de Matemática numa perspectiva dialógica entre o professor e alunos?  

Para alcançar respostas a pergunta supracitada, escolhemos o seguinte objetivo geral 

de pesquisa: identificar e analisar os aspectos relativos ao ensino da Matemática a partir do 

desenvolvimento de um projeto de letramento com alunos do 9° ano do ensino fundamental. E 

como objetivos específicos, (i) Compreender aspectos referentes ao processo de 

(re)elaboração coletiva do planejamento e desenvolvimento de um projeto de letramento em 

aulas de matemática; (ii) Identificar os aprendizados docentes decorrentes do 

desenvolvimento de um projeto neste perspectiva. 

Com vistas ao alcance destes objetivos, foi desenvolvida uma pesquisa-ação, pois é 

“um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação ou ainda, com a resolução de um problema coletivo, onde todos pesquisadores 

e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e participativo” (THIOLLENT, 1985 

apud GIL, 2010, p.42). A pesquisa foi de abordagem qualitativa quanto aos dados construídos 

ao longo do desenvolvimento de um projeto de letramento.    

Para responder a pergunta norteadora da pesquisa, seguindo os objetivos escolhidos, a 

pesquisa foi vislumbrada com o conhecimento imerso ao contexto do sujeito, para isso foi 
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fundamentada pelos princípios da abordagem histórico-cultural de Lev Semenovich Vygotsky 

e Paulo Freire. 

Os sujeitos que participaram do projeto de letramento e, consequentemente, da 

pesquisa são alunos de uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual 

do município de Mamanguape- PB, encontram-se com uma faixa etária de quatorze anos de 

idade. Esses discentes são alunos do autor dessa pesquisa, portanto, foi exercida a tarefa de 

analisar os dados produzidos com o distanciamento de professor pesquisador necessário para 

validação da pesquisa.  

O projeto de letramento teve como foco temático o uso da água e por título  

Abastecimento e armazenamento de água no município de Mamanguape-PB. A escolha desse 

tema justifica-se pela situação que o município vivencia atualmente. A falta de água é 

constante em quase todos os bairros, situação que dificulta a vida dos moradores em geral. 

Durante o desenvolvimento do projeto de letramento foram utilizados os recursos de áudio e 

vídeo para gravarmos os diálogos das intervenções das práticas de letramento, assim como as 

escritas dos alunos e resposta de atividades propostas. O projeto de letramento foi 

desenvolvido em uma perspectiva de educação e docência libertadora de Paulo Freire. 

(FREIRE, 2013), assim como nossos indicadores estão direcionados nessa perspectiva.  

 No primeiro introdutório, oriento o leitor para os aspectos gerais da pesquisa, como a 

justificativa do tema de pesquisa e os objetivos, assim como os apontamentos iniciais que 

norteiam esse relatório. 

No segundo capítulo, apresento o referencial teórico adotado para a pesquisa, 

destacando os principais elementos chaves dos estudos do letramento, como: o que significa o 

termo letramento, a diferenciação de letramento autônomo e ideológico, as características dos 

projetos de letramento em articulação com o ensino de Matemática e por último, a utilização 

dos gêneros discursivos dentro do projeto de letramento. Ressalto que esse capítulo é 

essencial para o leitor compreender o trabalho com projetos de letramento.  

No terceiro capítulo, trago os procedimentos metodológicos e de análise da empiria 

que foi construída ao longo do desenvolvimento do projeto de letramento, o público desse 

projeto, a descrição detalhada e análise das práticas de letramento a luz do referencial teórico 

adotado. E no quarto capítulo, traz as conclusões da pesquisa e indicações de novas pesquisas 

no âmbito dos projetos de letramento em aulas de matemática. 

Na sequencia desse relatório de pesquisa se encontra os apêndices com a primeira 

elaboração do projeto de letramento que foi entregue a direção da escola, a atividade 



23 

 

observando a realidade e fazendo estimativas, os planos de aula das práticas de letramento e o 

termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE.    
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PESQUISA  
 

Nesse capítulo, tenho o objetivo de dissertar sobre o que é letramento, deixando claro 

em qual (is) perspectiva (s) teóricas concebemos o letramento, fazendo a diferenciação entre 

letramento autônomo e ideológico, projetos de letramento e as aulas de Matemática e os 

gêneros discursivos.  

Para esta pesquisa escolhi por utilizar o termo letramento matemático, que está 

pautado dentro da perspectiva dos letramentos múltiplos (ROJO, 2009), e em outros 

pesquisadores como Street (2007) e Kleiman (1995; 2005). Explicito que 

 

o termo letramento matemático representa não apenas as práticas sociais 

mediadas pela escrita matemática, mas a complementaridade dessas práticas 

em consonância com a língua materna, enfatizando a relação existente em 

ambas e, portanto, não se restringindo à área da matemática (GOMES & 

NORONHA, 2015, p.10, grifo nosso).  

 

 Assim ratifico que esse trabalho considera a definição de letramento matemático, 

defendida por Gomes e Noronha (2015), e ainda considera a prática de leituras e escrita de 

forma ampla e pautada pela diversidade de práticas sociais que estão entrelaçadas nos 

letramentos múltiplos.  

 A seguir, disserto sobre o letramento, diferenciando o letramento autônomo do 

ideológico, os projetos de letramento e suas relações com a matemática, e os gêneros 

discursivos, que dão aporte teórico a pesquisa realizada e agora relatada.    

 

2.1 LETRAMENTO  

 

A palavra letramento, nos últimos anos, ganhou visibilidade e espaço dentro da 

educação básica e nos centros acadêmicos. No ambiente escolar, seja nas discussões de 

planejamento de aula, na elaboração dos projetos pedagógicos, nas reflexões sobre o processo 

de escrita e leitura, os professores já ouviram falar nesta palavra, mesmo que de forma 

artificial.  

Alguns questionamentos surgem, imediatamente, ao ouvirmos a palavra letramento. 

Do senso comum imaginamos que é algo relacionado apenas ao uso das letras, ou mesmo do 

processo de aquisição de habilidades de escrita, ou mesmo ao processo de ensinar a alguém a 
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ler, tornar-se alfabetizado. Portanto, vale salientarmos o que venha ser, teoricamente, 

letramento.  

Face ao exposto, cabe nos perguntar: mas a final, o que é letramento?  

Comumente, seja dentro do ambiente escolar ou nas universidades, são várias as 

confusões no que refere ao significado de letramento. Para esta pesquisa, optamos em adotar a 

definição de Kleiman (2005), uma vez que esta se mostra coerente ao trabalho com gêneros 

discursivos na perspectiva backtiniana, também adotada nesta pesquisa. 

Na obra Preciso “ensinar” o letramento: não basta ensinar a ler e escrever?, escrito 

para o Ministério da Educação, Angela B. Kleiman apresenta o conceito de letramento 

explicitando, primeiramente, o que não o é. Nessa perspectiva, a autora coloca que o 

letramento: i) não é um método, à medida que envolve quem pretende aprender a escrever 

(criança, jovens e adultos) numa imersão total dentro no mundo da escrita. E esse mundo pode 

ser vislumbrado de diversas formas, tais como: fazer um passeio-leitura com os alunos pelas 

ruas da cidade, manter práticas de leituras diárias, decorar a sala de aula com imagens que 

estimulem a leitura, enviar e receber cartas que comuniquem algo a alguém, comentar e/ou 

escrever uma notícia que circula no meio dos alunos, dentre outros. Portanto, para a autora, o 

letramento não se encaixa em métodos, ele é muito mais do que isso. ii) não é alfabetização, 

apesar de incluí-la, não se resume a ela, à medida que o termo ligado está “carregado de  

associações e significados, como por exemplo, uma nova relação com a oralidade e com 

linguagens não-verbais, não incluídos e nem previsto no termo alfabetização” (KLEIMAN, 

2005, p.12); iii) não é habilidade ou competência de leitura, mas algo mais complexo, uma 

vez que “envolve múltiplas capacidades e conhecimentos para mobilizar essas capacidades, 

muitos dos quais não têm necessariamente relação com a leitura” (KLEIMAN, 2005, p. 18) 

 Para Kleiman (2005, p. 21), o termo letramento surge como “um conjunto de práticas 

de uso da escrita que vinham modificar profundamente a sociedade, mais amplo que as 

práticas escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém” (KLEIMAN, 2005, p. 21). É “(...) 

um conceito intrinsecamente associado à concepção de escrita como prática social e como 

processo cultural” (CERUTTI-RIZZATTI, 2012, p. 292).  

Ambas as definições delimitam o uso da escrita como um processo cultural, ou seja, 

pontua que a concepção de escrita adotada no letramento se propõem a uma escrita que é 

adquirida pelo processo cultural do sujeito, levando em consideração os aspectos sociocultural 

em que cada sujeito estar inserido, portanto, “(...) estudo do fenômeno do letramento é uma 

dimensão notoriamente vinculada a questões de cidadania, de identidade cultural, de 

mobilidade social” (CERUTTI-RIZZATTI, 2012, p. 294).  
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Observamos que essas definições comungam com as ideias do pesquisador brasileiro 

Paulo Freire, de uma educação libertadora, onde o uso da língua escrita pode transformar uma 

sociedade e tem uma finalidade voltada para os usos reais dessa escrita, considerando sempre 

o lugar e as experiências de cada sujeito que se propõem a aprender.  Este pesquisador teoriza 

ao escrever que “o diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação, tem de ser 

feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a luta por sua libertação” 

(FREIRE, 2013, p. 72) 

Aqui, ressalto que o entendimento de sujeito oprimido trata-se, especificamente, de 

alguém que não é considerado pela comunidade de aprendizagem como sujeito que sabe de 

algo, ou seja, estamos fazendo uma analogia do sujeito oprimido com o aluno que não é 

considerado como sujeito que pode contribuir com o processo de ensino e aprendizagem ou 

mesmo aquele cuja escola não pensa como sujeito intrínseco à sua realidade ao planejar suas 

práticas.  

Nas práticas de letramento, os conhecimentos são produzidos na horizontalidade, onde 

todos os agentes de letramento dialogam segundo suas habilidades, competências e saberes 

diversos, pois se faz preciso que  

 

os oprimido, nos vários momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se 

como homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A reflexão 

e a ação se impõe, quando não se pretendem, erroneamente, dicotomizar o 

conteúdo da forma histórica de ser do homem (FREIRE, 2013, p. 72).  

 

 

 Assim, saliento que no trabalho com o letramento, o homem com sua vocação 

ontológica e histórica, ocupa o lugar de quem aprende e ensina, balizando-se pelos seus 

saberes e os saberes dos outros agentes de letramento rumo a busca de novos conhecimentos 

que serão construídos mediante a escrita.  

 A seguir, depois de compreender o que é o letramento, faço a diferenciação entre o 

letramento autônomo e o letramento ideológico.  

   

2.2 LETRAMENTO AUTÔNOMO E IDEOLÓGICO  

 

Nos últimos anos, com bastante insistência, nas universidades de todo o mundo, tanto 

as que formam professores ou não, tem-se estudado, discutido e teorizado sobre a temática do 

letramento. A nível internacional, o professor emérito da King‟s College London, Brian 
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Vincent Street, tem destaque pelo seu trabalho intelectual a respeito dos letramentos 

múltiplos. No Brasil, seguindo a mesma linha de pensamento de Street, Angela Kleiman, 

discute e elucida reflexões sobre o letramento sociais na área das ciências da linguagem. 

Desde a década de 1980, no Brasil, o termo Literacy, foi traduzido por “alfabetização” 

e/ou “letramento”, e tem ocupado lugar nas discussões de campos voltados a linguagem.  

Percebemos que a cultura escrita é objeto de estudo de diversos pesquisadores em diferentes 

áreas do conhecimento, tais como: historiadores, pedagogos, psicólogos, sociólogos, 

antropólogos, linguista e linguistas aplicados (STREET, 2014). Todos eles percebem e 

reafirmam que a leitura e a escrita perpassam suas áreas de conhecimento. Sendo assim, a 

matemática, que também é considerada uma linguagem, utilizasse da leitura e da escrita nas 

aulas que objetivam ensinar essa ciência que há muitos anos foi escolarizada. 

Ao adotarmos o termo letramento, entretanto, faz-se necessário pontuar de que 

letramento estamos escrevendo, bem como explicitar sua diferenciação do termo 

alfabetização. Entendemos alfabetização com sendo a capacidade de apreensão de habilidades 

específicas que conota um trabalho apenas no ambiente escolar, voltando-se para visão de 

alfabetização puramente cognitiva e num processo individual de aprendizagem.  

Opondo-se a essa concepção de alfabetização, começa a emergir no Brasil, nos anos 

de 1980, os primeiros estudos sobre o letramento, com os pesquisadores que trabalhavam e 

teorizavam a respeito do uso da língua escrita em diversas instâncias e de cunho social 

(KLEIMAN, 2007).  

Street (2007), ao teorizar sobre os estudos do letramento mostra a existência de dois 

“tipos” de letramento, quais sejam: o autônomo e o ideológico. O autor se opõe ao letramento 

autônomo e o caracteriza como um modelo que prioriza as técnicas e serve, basicamente, para 

a aquisição de habilidades. Nesse modelo, existe uma preocupação de como ensinar os 

sujeitos a decodificar sinais escritos sem significado, atentando-se para erros de ortografia, 

por exemplo. Para o autor, as agências nacionais e internacionais de alfabetização conduzem 

campanhas de letramento nessa perspectiva. Afirmando que o letramento no modelo 

“autônomo” é dominante, inclusive, na UNESCO e em outras agências que se ocupam de 

alfabetização” (STREET, 2014, p. 44).  

O letramento ideológico, por sua vez, defendido por Street, baseia-se nas práticas 

sociais que têm como norteadores a leitura e a escrita em uma perspectiva social, cuidando 

para que o processo de socialização de conhecimento produzido tenha significado para o 

participante aprendente, de modo a considerar o seu contexto social, numa abordagem 

etnográfica e histórico-cultural (STREET, 2014).  
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A fim de delimitarmos o que entendemos por letramento autônomo e ideológico e 

objetivando diferenciá-lo, nos amparamos no que Gomes (2015, p. 32) escreve, afirmando 

que “os termos foram assim denominados a partir da percepção dos objetivos intrínsecos à 

atividade de escrever e sua ligação com as práticas sociais”. Já Street (2007) mapeia as várias 

práticas de letramento em diversos lugares do mundo, e mostra a importância dos letramentos 

múltiplos, opondo-se frontalmente ao letramento autônomo.  

Sobre o letramento autônomo, Gomes (2015, p. 32) afirma que o termo “(...) 

autônomo expressa um sentido de independência das práticas sociais, ou seja, a escrita com 

fins meramente escolares”. E a fim de conceituar a objetividade do letramento autônomo, a 

autora coloca que “o objetivo principal do letramento autônomo não é o desenvolvimento da 

competência leitora e escritora e sim o cumprimento de metas fixas e pré-estabelecidas no currículo, 

que é baseado em conceitos (GOMES, 2015, p.32)”. 

  Corroborando com a posição de letramento autônomo que Gomes (2015) reflete, 

Street (2007, p.466), destaca, ao mesmo tempo que critica esse modelo de letramento, pois 

afirma que  

(...) a noção de que a aquisição de um letramento único e autônomo 

terá conseqüências pré-definidas para os indivíduos e as sociedades 

provou ser um mito, quase sempre baseado em valores específicos 

culturalmente estreitos sobre o que é propriamente o letramento. 

(STREET, 2007, p. 466). 

 

 Como no letramento autônomo existe uma valorização das diferenças cognitivas, 

separando os sujeitos alfabetizados e não alfabetizados, percebemos uma disparidade que gera 

dicotomias, do tipo: alfabetizado versus analfabeto, linguagem oral versus linguagem escrita, 

letrado versus iletrado (KLEIMAN, 1995). 

 Com relação ao letramento autônomo, a pesquisadora Oliveira (2010, p. 329) nos diz 

que 

 

a valorização dos usos da leitura e da escrita como práticas sociais por 

oposição à compreensão do letramento visto como um modelo autônomo e 

homogeneizante, encapsulado unicamente no processo de escolarização que 

enfatiza o ler e o escrever como uma habilidade, deu lugar à compreensão de 

um novo conceito, de natureza plural – letramentos. 

 

 A autora demarca a importância dos letramentos, no plural, devido à necessidade de 

compreender que podemos usar a leitura e a escrita em diversos lugares, que vão além do 
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ambiente escolar. Portanto, estamos falando de letramento científico, letramento digital, 

letramento docente, dentre outros. 

 Opondo-se a perspectiva autônoma, o estudioso Street (2014) concebe o letramento 

como uma prática ideológica, teoriza sobre os Novos Estudos do Letramento, onde mapeia os 

processos de mudanças, ou seja, sua fase de transição, e para isso fazem uma pesquisa 

etnografia. 

No Brasil, a estudiosa brasileira sobre letramento, Angela Kleiman, também defende o 

letramento ideológico e acredita que o ambiente escolar potencializa e assume o trabalho com 

os múltiplos letramentos, quando afirma que  

 

é na escola, agência de letramento por excelência de nossa sociedade, que 

devem ser criados espaços para experimentar formas de participação nas 

práticas sociais letradas e, portanto, acredito também na pertinência de 

assumir o letramento, ou melhor, os múltiplos letramentos da vida social, 

como o objetivo estruturante do trabalho escolar em todos os ciclos 

(KLEIMAN, 2007, p. 4) 

 

 A autora advoga que a escola é um ambiente propício para o desenvolvimento de 

atividades que envolvam o letramento. Esse trabalho com letramento, tanto na escola quanto 

fora dela, é denominado por ela como projetos de letramento.  

A seguir, vamos dissertar sobre os projetos de letramento no ambiente escolar e suas 

relações com as aulas de matemática.  

2.3 PROJETO DE LETRAMENTO E AS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

Neste subitem vamos dissertar e apontar relações entre o letramento e as aulas de 

matemática, permeados pelos projetos de letramento.  

Quando o professor vislumbra o ensino de qualquer disciplina, distanciando-se de 

práticas tradicionais, democratiza a maneira como seus alunos podem aprender. 

Especificamente, e quanto ao ensino de Matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) indicam que  

 

o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem 

exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a 

comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam 

a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda 

do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e 

enfrentar desafios (BRASIL, 1997, p 26). 
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Nesse sentido, o trabalho com projetos de letramento possibilita ao professor de 

Matemática o trabalho dentro da sala de aula, objetivando despertar em seus alunos a 

autonomia e o espírito crítico que será necessário para enfrentar as mudanças de uma 

sociedade complexa e tão cercada de desafios diários, e que requer dos cidadãos o 

desenvolvimentos de diversas habilidades, além de despertar a argumentação, assim como 

vislumbrar a necessidade do trabalho em equipe, sem perder a importância da iniciativa 

pessoal.  

Diante dos desafios diários, escrever e ler são habilidades que devem ser 

desenvolvidas em nossos alunos desde a Educação Infantil até o termino da Educação Básica, 

com o Ensino Médio. Escreve quem ler, portanto, “em qualquer área do conhecimento, a 

leitura deve possibilitar a compreensão de diferentes linguagens, de modo que os alunos 

adquiram uma certa autonomia no processo de aprender” (SMOLE E DINIZ, 2001, p. 69). 

Comumente, os professores de língua portuguesa ou língua materna, aqui citamos as escolas 

indígenas e quilombolas, tem essa consciência e trabalha para alcançar tais habilidades, no 

entanto, muitas vezes esse trabalho é isolado de outras áreas do conhecimento.   

 Quando penso no desenvolvimento dessas habilidades dentro da sala de aula de 

matemática, imagino a estranheza dos nossos pares, os professores de matemática, pois 

percebo que “(...) apesar da utilização da produção de textos em Matemática não ser familiar 

aos professores, ela é um componente essencial no ensino-aprendizagem dessa disciplina” 

(SMOLE, 2001, p. 30). Assim, no trabalho com o letramento ideológico o foco não é no 

desenvolvimento das habilidades, mas nas práticas sociais mediadas pela escrita Matemática e 

outras escritas, como a língua materna e levando em consideração os saberes da tradição.  

 Smole (2001), mediante suas pesquisas, afirma que  

 

organizar o trabalho em matemática de modo a garantir a aproximação dessa 

área do conhecimento e da língua materna, além de ser uma proposta 

interdisciplinar, favorece a valorização de diferentes habilidades que 

compõem a realidade complexa de qualquer sala de aula (SMOLE, 2001, p. 

29). 
 

Portanto, a autora desmistifica a ideia que nas aulas de Matemática apenas calcula-se 

ou resolvesse problemas de forma estanque, mediante listas de exercícios e problemas 

propostas fora da realidade dos alunos.  
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 Vislumbrando um trabalho diferenciado nas aulas de Matemática e, apoiando-se nos 

conhecimentos paralelamente aprendidos na disciplina de língua portuguesa, os alunos vão, ao 

poucos, desenvolvendo as habilidades de ler e escrever nas aulas.  

 Reconheço que existem algumas dificuldades de compreensão de problemas 

matemáticos nas aulas, sobre isso, Smole e Diniz (2001), discute sobre a leitura desses 

problemas, quando afirmam que 

 

a dificuldade que os alunos encontram em ler e compreender textos de 

problemas está, entre outros fatores, ligada à ausência de um trabalho 

específico com o texto do problema. O estilo no qual os problemas de 

matemática geralmente são escritos, a falta de compreensão de um conceito 

envolvido no problema, o uso de termos específicos da matemática que, 

portanto, não fazem parte do cotidiano do aluno e até mesmo 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 (SMOLE E DINIZ, 2001, p. 72) 

 

Portanto, é importante destacar que mesmo que haja um trabalho de forma multi ou 

interdisciplinar com outras disciplinas, como por exemplo a disciplina de língua portuguesa  

ou mesmo qualquer outra língua materna, é preciso atentar-se para a especificidade da 

linguagem matemática. Ainda precisamos prezar pela contextualidade dos problemas que são 

trabalhados nas aulas de matemática, fomentando situações problemas que tenha significado 

para aluno. Como no projeto de letramento, as práticas sociais são discutidas por todos os 

participantes envolvidos, mediante o uso dos gêneros discursivos, o professor de Matemática 

tem a possibilidade de trabalhar mais de perto a realidade dos alunos e também as 

características do enunciado do problema.  

Fomentar espaços nas salas de aula para que esses alunos “(...) ao produzirem um 

texto baseado nos conhecimentos abordados durante a aula, tenha chance de se tornar 

melhores leitores de textos referente à matemática, percebendo com mais clareza como 

articular em um texto noções e conceitos matemáticos” (SMOLE, 2001, p.30), torna-se uma 

trabalho de articulação entre disciplinas, que, dependendo do grau de relações estabelecidas, 

configura-se como sendo multi ou interdisciplinar.  

 Por exemplo, quando solicitamos que aluno escreva um resumo da aula de 

matemática, estamos possibilitando a ele a oportunidade de expressar, pela escrita, o que ele 

compreendeu daquela aula. Assim como podemos pedir que esse aluno que escreva uma carta, 

comunicando a alguém o que foi aprendido por ele nesta determinada aula. Dai, salientamos 
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que essas escritas são importantes, inclusive para a avaliação da aprendizagem dos alunos, 

assim como para a avaliação docente. 

 Os docentes que lecionam a disciplina de Matemática precisam ter sempre em mente 

que ensinamos um conhecimento que foi escolarizado, portanto, é importante salientar que 

mesmo sendo um conhecimento escolarizado, tem fortes características da sua ciência, 

portanto, percebemos que  

 

a matemática, enquanto linguagem universal, cria não só os seus próprios 

signos (ou símbolos) mas também uma gramática que rege “a ordem 

concebível” no interior de um sistema coerente, em que conhecimento e 

linguagem possuem no mesmo principio de funcionamento na representação 

(CORRÊA, 2009, p. 94) 

 

 Face ao exposto, é preciso utilizar dos signos e símbolos próprios da Matemática em 

sala de aula, mas também é fundamental utilizar a língua materna, para expressarmos o que 

estar sendo aprendido.  

 Corroboramos com Vergani (1994) e Bakhtin (2011) sobre suas concepção de 

linguagem, pois para Vergani (1994, apud Corrêa, 2009, p. 94), “o conceito universal e 

objetivo de linguagem é um sistema de comunicação constituído por signos, social e 

historicamente determinados”, já o pensador Bakhtin, citado por Nunes e Kramer (2011, 

p.33), “trata a linguagem não como um sistema abstrato, mas como um diálogo cumulativo, 

uma criação coletiva”.   

 Tendo em vista que a linguagem é uma construção humana, temos dentro da sala de 

aula a possibilidade de construirmos conhecimento a partir dos signos e símbolos 

matemáticos, aliados a escrita desses e mais a língua materna.  

 Face ao exposto, dentro das aulas de matemática, iremos trabalhar com a leitura, 

portanto, especificamente, compreendemos leitura como sendo 

 

uma atividade de captação das ideias do autor, cabendo ao leitor o 

reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto. Trata-se, 

portanto, de 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 (LIMA e 

NORONHA, 2014, p. 3) 
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 O professor de Matemática necessita compreender a natureza e a forma organizacional 

do texto trabalhado em sala, possibilitando ao aluno, estratégia de compreensão dos símbolos 

e/ou signos matemáticos que dão sentido as palavras que o acompanham no texto. 

Diante do que foi exposto, é necessário pontuar que um docente que vai trabalhar com 

escritas nas aulas de matemática, precisa conceber seu trabalho docente de forma diferente do 

tradicional, onde ministram-se aulas apenas com quadro e giz, dentro de uma sistemática de 

explicação, exercício, e correção, respectivamente.  

Comumente vemos as ações docentes pensadas e executadas em forma de  

compartimentos e ações individuais, onde professores de disciplinas especificas ensinam 

apenas o que “compete” a sua área do conhecimento, ou seja, professor de Matemática 

preocupasse apenas com cálculos, fórmulas e teoremas, e não fazem ligações em outras áreas 

do saber e nem da realidade dos discentes. Pensando nessa perspectiva Oliveira, Tinoco e 

Santos (2014, p. 23) questionam-se:  

se na vida a complexidade dos fenômenos não pressupõe a fragmentação, 

mas a complementação de ações, por que na escola só podemos operar em 

termos de disciplinas e conteúdos fragmentados? Por que foi assim que 

aprendemos quando éramos alunos e também foi assim que aprendemos a 

ser e é assim que somos professores? Provavelmente. Mas poderia ser 

diferente? Poderíamos fazer diferente? Esse é o grande desafio! 

  

 O trabalho com a escrita nas aulas de Matemática pressupõe um olhar diferenciado 

para como o conhecimento escolarizado da Matemática que vai ser abordado, daí o grande 

desafio de construir uma identidade e trabalho docente pautados pela interdisciplinaridade.  

 Ainda, aliando os questionamentos das pesquisadoras e a tudo o que foi discutido até 

aqui, percebo que os formadores de professores que irão atuar na Educação Básica, começam 

preocupar-se com essa formação, apontando a necessidade da abordagem dos conteúdos de 

forma multi, inter e transdisciplinar (FAZENDA, 2012). Uma proposta que contempla essas 

três formas de conceber o conhecimento dentro de uma abordagem voltada para as práticas 

sociais que são os projetos de letramento. 

Os conteúdos matemáticos e a maneira como esses conteúdos serão trabalhados em 

sala de aula, ou seja, o ensino de Matemática, “(...) deverá ser vista pelo aluno como um 

conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua capacidade 

expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação (BRASIL, 1997, p 26)”. E diante 

disso, os projetos de letramentos possibilitam esse desenvolvimento.  
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Diante disso, verifica-se que impulsar os nossos alunos a serem atuantes no projeto de 

letramento, onde serão ouvidos durante o processo de ensino e aprendizagem, pode garantir a 

aproximação da imaginação e o desenvolvimento do seu raciocínio, ao mesmo tempo que 

desenvolvem a visão crítica da realidade que os cercam.  

Conforme já tratado anteriormente, para Kleiman (2005) o letramento não se restringe 

ao tratamento da escrita na escola, mas também nas diferentes situações em que ela é 

vivenciada fora do espaço escolar. Assim como a língua materna e, na maioria das vezes 

associada a ela, a linguagem matemática, em sua forma escrita ou oral, também se faz 

presente “paisagem cotidiana”. Oportunizar o aluno a conhecer essa escrita, entende-la e 

reproduzi-la em uma determinada situação, não restrita a fins escolares, é o desafio que se põe 

frente à prática do professor que ensina matemática.  

Ao pensar as aulas no espaço da sala de aula da educação básica, vislumbra o que a 

ocorre com mais frequência, no cenário educacional, que é a prática de aulas expositivas e 

cansativas, numa relação onde o professor é o detentor do conhecimento e o aluno um mero 

ouvinte e candidato a aprendiz do que estar sendo verbalizado e registrado em um quadro ou 

no seu livro didático.  

No que tange à relação entre professor e aluno, as pesquisadoras Oliveira, Tinoco e 

Santos (2014, p. 44) propõem o trabalho com os projetos de letramento, a medida que estes 

permitem a superação do “binômio professor versus aluno” que, por sua vez, passam a se 

constituírem como agentes do processo educativo, em constante interação, passando a 

considerar “as potencialidades, as experiências e os fundos de conhecimento de cada um”.  

As autoras entendem que agentes de letramento são todos aqueles que participam 

direto e indiretamente do projeto de letramento, ou seja, quando se trata de um projeto de 

letramento desenvolvido dentro do ambiente escolar, estes agentes são professores, alunos, 

coordenação e supervisão pedagógica, direção escolar, pais de alunos, dentre outros. Esses 

agentes podem se configurar em outros profissionais e pessoas de uma comunidade.  

Nesse processo, todos os agentes se colocam no lugar de quem ensina e ao mesmo 

tempo de quem aprende, mediados pelas práticas sociais, no diálogo sincero e no 

compartilhamento de saberes científicos e populares, pois 

 

(...) somente pelo partilhamento de conhecimentos é possível expandir 

horizontes de saber e desenvolver, nos sujeitos de aprendizagem, as 

capacidades de análise e crítica, habilidades tão importantes para a 

compreensão e transformação da realidade sociocultural e política em que 

todos (alunos e professores) estão envolvidos (OLIVEIRA, TINOCO & 

SANTOS, 2014, p. 44).  
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As autoras são enfáticas em argumentar que é preciso horizontalizar o processo de 

ensino aprendizagem, possibilitando aos sujeitos envolvidos um ambiente de respeito pelos 

seus saberes construídos e constituídos até o momento em que se colocam a aprender algo 

novo. Portanto, o aluno ganha um lugar que outrora não era respeitado quando pensamos em 

outras práticas de ensino e aprendizagem.  

Tinoco (2008) diferencia os tipos e as finalidades dos projetos e alerta para a 

importância da terminologia da palavra „projetos‟, justificando, por meio do percurso sócio 

histórico da pedagogia de projetos, as posições assumidas pelos estudiosos ao longo dos anos. 

Ratificamos a importância dessa diferenciação, pois ainda encontramos confusões teóricas a 

respeitos dessas finalidades.  

Dentre os tipos de projetos elencados por Tinoco (2008), temos: projeto de ação 

social, projeto didático, projeto de trabalho, projeto de conhecimento, projetos 

interdisciplinares, projetos de letramento, projetos temático, projeto educativo ou educacional, 

projeto pedagógico, projetos de classes, projeto escolar, projeto de ensino, dentre outros.  

Optamos e ratificamos a importância de trabalhar nas aulas de matemática os 

conteúdos dentro do projeto de letramento, pois no ensino de Matemática, se faz necessário   

 

o estabelecimento de relações [...] quanto a exploração dos conteúdos 

matemáticos, pois, abordados de forma isolada, os conteúdos podem acabar 

representando muito pouco para a formação do aluno, particularmente para a 

formação da cidadania (BRASIL, 1997, p 29). 

 

As indicações dos PCN, ainda são pertinentes, pois os conteúdos da disciplina de 

Matemática ainda são vistos isolados e sem contextualização e/ou aproximação com os 

sujeitos que são colocados a aprender tais conteúdos.   

Salientamos que a formação da cidadania é prezada pelos projetos de letramento, 

tendo em vista que os projetos de letramento ideológico partem de uma prática social e 

desenvolve-se também a partir de vivencias da comunidade de aprendentes, onde é valorizado 

os que os agentes sabem, mediante suas capacidades. Com isso, ressaltamos viabilidade de 

interação entre as aulas de Matemática a partir de práticas de letramento.   

Sendo à Matemática uma área de conhecimento com uma linguagem própria que 

dialoga com a língua materna, alguns pesquisadores vinculados a Educação Matemática, tem-

se voltado seus estudos para as práticas de letramento nas aulas de Matemática da educação 



36 

 

básica, a fim de vincular o conhecimento dos conteúdos dessa disciplina com os 

conhecimentos prévios dos alunos, em uma abordagem interdisciplinar. 

O trabalho com os projetos de letramento reconhece que o professor é um adulto e tem 

conhecimentos específicos de sua área de conhecimento, que neste caso, é a matemática, 

porém, acredita-se que as práticas de ensino e aprendizagem requer que “(...) o professor, 

embora possua saberes acumulados, não é o único que detém o conhecimento; o aluno é 

também um sujeito dotado de conhecimentos e competências (OLIVEIRA, TINOCO & 

SANTOS, 2014, p. 45)”.  

A fim de clarificar o que venha ser o trabalho docente mediante um projeto de 

letramento, concordo com Kleiman (2000, p. 238), que define projetos de letramento como 

 
um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos 

alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos 

que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão 

realmente lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um 

segundo sua capacidade.  

 

 Observo que o trabalho com os projetos de letramento envolve uma escuta sensível do 

outro, portanto, é preciso que aluno escute o professor, assim como o professor precisa ouvi, 

com sensibilidade, respeito e conhecimento, seu aluno, que traz para a sala de aula todo um 

capital cultural
3
.  

Pela definição de projeto de letramento defendida com Kleiman (2000), é explicito 

que o foco do trabalho perpassa o uso da escrita e leitura de textos que sejam próprios da 

comunidade de aprendizagem, portanto, “(...) em um projeto de letramento, são as práticas 

sociais que desencadeiam ações de leitura e de escrita. Essas ações viabilizam a análise de um 

problema social para o qual se buscam a compreensão e as alternativas de solução 

(OLIVEIRA, TINOCO & SANTOS, 2014, p. 48)”. Diante disso, essas práticas precisam ser 

respeitadas pelos professores que se propõem o trabalho com os projetos de letramento.  

Nesses projetos, para que se efetive o trabalho com a escrita e a leitura, é fundamental 

que o professor tenha a clareza da necessidade do trabalho com o gênero discursivo
4
, pois 

segundo Oliveira (2010, p.340) “o ensinar e o aprender nos projetos de letramento se efetivam 

por meio do trabalho com os gêneros, entendidos como instrumentos mediadores da ação 

humana no mundo em termos didáticos, o eixo organizador das atividades com a linguagem”.  

                                                 
3
 “trata-se de um capital não escolar, um conhecimento pulverizado e heterogêneo, apreendido, informalmente, 

em múltiplas experiências e em espaços sociais e postos à disposição de todos, particularmente pelos meios de 

comunicação de massa (televi- são, rádio, novelas, revistas etc.). (OLIVEIRA, TINOCO & SANTOS, 2014, 

p.45). 
4
 Mais adiante, dissertaremos com mais ênfase sobre os gêneros discursivos.  
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Com o objetivo de sistematizar, por meio de uma imagem, Oliveira (2010, p. 341) 

elabora um esquema com os componentes envolvidos nos projetos de letramento segundo a 

concepção de Kleiman (2000), e evidencia a integração colaborativa desses componentes. 

 

 

Imagem 1 – Componentes de integração de um projeto de letramento. 

 

Fonte: Oliveira (2010, p.341) 

 

A imagem supracitada retrata como a autora compreende projetos de letramento e sua 

dinâmica, pois trata-se de um tipo de projeto específico e com suas peculiaridades. 

Compreendemos, a partir dessa imagem e dos pressupostos e finalidades de um projeto de 

letramento, que ele é norteado pelo trabalho com gêneros textuais, dentro de uma (s) 

prática(s) social (is), específica(s) de uma comunidade de aprendizagem. As ações do projeto 

de letramento, portanto, serão pautadas pela resolução de problema(s), dentro de um currículo 

dinâmico com uma abordagem colaborativa. Os sujeitos são chamados de agentes de 

letramento e concebem a aprendizagem como sendo situada e horizontal. 

A ideia de partir da resolução de um problema que afeta direta ou indiretamente a 

comunidade específica que desenvolve o projeto, com essa comunidade tendo participação 

ativa desde o planejamento até o desenvolvimento de todas as ações pertinentes, confere a 
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essa prática didática um aspecto de participação e envolvimento que o diferencia dos demais 

projetos interdisciplinares. 

Ratificamos que o professor necessita conhecer e reconhecer que  

 

o trabalho com projetos impõe uma forma de aprender que deve ser 

entendida, não como um conteúdo a ser transmitido, mas como algo a ser 

(re)construído, (re)contextualizado, trabalhado como algo novo – não vivido 

–, voltado para o passado e apontando para o futuro, embora centrado no 

presente (OLIVEIRA, TINOCO & SANTOS, 2014, p. 48).  

 

 Diante dessa forma de aprender o professor é colocado no processo de ensino e 

aprendizagem como mediador do conhecimento, ou seja, aquela que faz a interação mediada, 

verbal ou não-verbal, que envolve vários sujeitos, pois reconhecemos que “conhecimentos e 

habilidades não são coisas a serem transferidas de indivíduo para indivíduo, mas 

empreendimentos sociais desenvolvidos através de atividades conjuntas com instrumentos 

mediacionais.” (OLIVEIRA, TINOCO & SANTOS, 2014, p 50). Mas esse professor, vai 

além da mediação, torna-se articulador do conhecimento, agilizando recursos necessários a 

aprendizagem.  

 No projeto de letramento a aprendizagem dar-se-á dentro de um contexto, para 

Oliveira, Tinoco e Santos (2014, p. 51) esse “contexto é parte integrante do evento de 

letramento, é o elemento que o caracteriza. Não se trata de algo que o circunda ou está ao 

redor dele”. Ou seja, a aprendizagem é situada.  

 Por aprendizagem situada, as autoras compreendem que  

 

diferentemente das abordagens cognitivas e comportamentais, que veem a 

aprendizagem como um resultado da internalização de conhecimentos 

descontextualizados pelo indivíduo ou pela observação da ação modelar de 

outras pessoas, a aprendizagem situada está centrada nas relações 

interpessoais. Ela é situada porque ocorre numa atividade, na qual contexto e 

cultura são específicos, realizando-se na interação, num processo de 

coparticipação social. (OLIVEIRA, TINOCO & SANTOS, 2014, p 50). 

  

Portanto, a especificidade refletida pelos agentes de letramento é importante para que 

ocorra a aprendizagem situada e horizontalizada, que é diferente de abordagens cognitivas, 

onde preocupa-se apenas com o sujeito e o objeto de aprendizagem, deixando o contexto de 

lado.   

A aprendizagem situada, segundo a concepção Oliveira, Tinoco e Santos (2014, p. 51),  

“corresponde a uma organização de aprendizagem em que alunos e professores, na qualidade 
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de agentes de mudança e num contínuo processo de construção do conhecimento, agem de 

forma colaborativa, potencializando recursos para compreender o mundo”. Nesse tipo de 

aprendizagem os agentes de letramento tem o mesmo grau de importância dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Como já mencionado, os projetos de letramento são baseados na resolução de 

problemas, e se faz necessário,  

 

ao elaborarem projetos, professores e alunos precisam se posicionar frente à 

resolução de um problema, cuja compreensão exige um esforço colaborativo, 

permeado de incertezas, dificuldades, conflitos e negociações. É necessário 

destacar, entretanto, que, embora pareçam ser os professores os 

organizadores da ação, a compreensão de que os alunos são agentes centrais 

desse empreendimento é muito forte, podendo partir deles a definição do 

problema e convergir para eles os benefícios que possam resultar dessa ação. 

(OLIVEIRA, TINOCO & SANTOS, 2014, P. 51). 

 

 Aqui, saliento a importância de, juntamente com os alunos, escolhermos o (s) 

problema(s) que ser (ão) enfrentado (s) durante o desenvolvimento dos projetos de letramento, 

ou seja, a temática do projeto de letramento é uma escolha democrática entre os agentes de 

letramento envolvidos no projeto.  

Ratifico que as compreensões dos problemas e a busca por alternativas de solução é 

um dos caminhos a serem trilhados, mas isso não quer dizer que necessariamente, o projeto de 

letramento desenvolvido dentro do ambiente escolar vai solucionar os problemas propostos, 

porém, acreditamos que ao tomarmos a iniciativa discuti-los e pensarmos em soluções 

possíveis, possibilitamos aos agentes de letramento a oportunidade de uma aprendizagem 

horizontalizada e que tenha significado para eles.  

Além do supracitado, os projetos de letramento, segundo as definições aqui 

defendidas, estão de acordo com as prerrogativas da LDB/96, pois possibilita uma educação 

cidadã aos estudantes, passo que, no seu artigo 22, afirma que “a educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, 1996, p. 17).  

Segundo Tinoco (2008, p.164), “os projetos de letramento proporcionam um modelo 

didático alternativo às propostas tradicionais de ensino”, ao passo que o dialogismo 

configurasse como uma ferramenta importante e significativa, pois os projetos visam também 

“o desenvolvimento das competências linguístico-enunciativo-discursivas do estudante a 

partir dos usos sociais da escrita em diferentes esferas de atividade”.  
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Os projetos de letramento, dentro do ambiente escolar e desenvolvidos nas aulas de 

matemática, configuram-se, segundo o que kleiman (2000) teoriza, prezando pelo trabalho 

com a leitura e escrita, possibilitando temáticas dentro das práticas sociais. Esses projetos 

partem de um tema que conformam com “umas das variáveis a serem consideradas dentro de 

um sistema de atividades articulado em torno de usos sociais da escrita, os quais são 

empreendidos pelo grupo dentro e fora da escola e destinados a agentes pré-definidos” 

(TINOCO, 2008. p. 167).  

Face ao exposto, o trabalho com os projetos de letramento envolvem, por natureza, os 

gêneros discursivos, sobre esse conceito, nos aprofundaremos a seguir.  

 

2.4 GÊNEROS DISCURSIVOS  

  

 Os gêneros discursivos têm centralidade no trabalho com projetos de letramento, 

portanto, trago para esta sessão a caracterização desses gêneros que dão suporte ao 

letramento, a fim de esclarecer as especificidades desses gêneros e sua importância no 

trabalho em sala de aula.  

Nos projetos de letramento, os gêneros discursivos são utilizados e garantem que o 

trabalho com a escrita seja diversificado. Nesta pesquisa optamos pelo trabalho com esses 

gêneros que são utilizados dentre de uma concepção de linguagem bakhtiniana e freireana, 

marcada pelo diálogo com a vida humana dos sujeitos, onde “(...) a construção do pensamento 

crítico sobre as contradições da realidade é mediatizada pelo uso da linguagem, pois graças a 

ela os laços de coletividade são constituídos em diálogos vivos” (LEITE & BARBOSA, 2014, 

p. 51). Ou seja, os agentes de letramento dialogam, ao mesmo tempo que usam o gêneros 

discursivos para comunicar, segundo suas crenças e conhecimentos, o que vivenciam e sobre 

suas experiências cotidianas.   

 Quando trabalhamos com projetos de letramento, o tema gerador desses projetos são 

advindos de necessidade do grupo, por um problema latente, ou mesmo problemáticas que 

foram discutidos, mas que ainda são necessário mais discussões, de demandas de cooperativas 

em grupo organizados socialmente, e mais especificamente no ambiente escolar, de questões 

que aparecem no chão da sala de aula, tais como: problemas de atrasos de alunos por conta do 

transito, lixo na escola, espaços ociosos da escola, falta de respeito entre alunos, cuidado com 

o meio ambiente, problemas relacionados a água, dentre tantos outros que podem germinar no 

ambiente escolar. Portanto, todos os espaços, qual sejam fora ou dentro da escola, são 
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geradores e problematizadores por natureza de temas que podem ser trabalhados dentro dos 

projetos de letramento. Esses exemplos supracitados desaguam para uma discussão que 

contempla uma ou mais prática(s) social(is), decorrente de uma comunidade de aprendizagem 

especifica.  

Nesse sentido, é preciso compreender que os gêneros discursivos escolhidos para 

serem trabalhados nos projetos de letramento precisam respeitar essa comunidade escolhida, 

pois  

 

os gêneros do discurso são marcados pelas especificidades da práxis 

humana, as suas dimensões constitutivas caracterizam-se pelos elementos 

que compõem cada enunciado concreto: o conteúdo temático, o estilo da 

linguagem e a construção composicional (LEITE & BARBOSA, 2014, p. 

57). 

 

 Esse conteúdo temático do qual Leite e Barbosa (2014) escrevem, é o norteador do 

trabalho docente no âmbito do projeto de letramento. Além do mais, é necessário que 

considerem o estilo da linguagem própria da comunidade e regularidade composicional dos 

gêneros, pois “(...) permitem a sua identificação em cada esfera da atividade humana” (LEITE 

& BARBOSA, 2014, p. 59). 

Para melhor compreender a organização dos gêneros discursivos, classificamo-los em 

esferas, objetivando organizar o trabalho de planejamento das aulas ou práticas de letramento. 

Portanto, a escolha e o desenvolvimento dos gêneros podem e deve ser acordado entre todos 

os agentes de letramento. Sobre o desenvolvimento dos gêneros, Leite e Barbosa (2014), 

teorizam, ao afirmar que 

 

ao desenvolver um gênero do discurso apropriado às suas especificidades, 

reflete a importância do proposito comunicativo na configuração de um 

gênero. Por essa acepção, observa-se que cada gênero surge para atender às 

necessidades requeridas pelas condições especificas de interação, as quais 

convergem à modalidade oral ou escrita, à possibilidade de participação dos 

interlocutores, ao grau de formalismo da comunicação, dentre outros 

aspectos (LEITE & BARBOSA, 2014, p. 59). 

 

 Cada esfera seleciona e organiza os seus gêneros que tem seu proposito especifico, 

seja pela oralidade ou escrita. No entanto, pode-se existir a imbricação desses gêneros dentro 

de praticas varias de letramento.  

 As esferas comumente encontradas em alguns livros didáticos, são: escolar, literária, 

cotidiana, jornalística, cientifica, publicitaria, da tradição oral, dos negócios, burocráticas, 

artística, digital, da saúde.  
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Dentro dessas esferas, podemos citar alguns exemplos de gêneros, veja o quadro 

abaixo, retirado de Leite e Barbosa (2010). 

 

 

Quadro 1 – Gêneros discursivos  

Esferas Gêneros discursivos 

Escolar 

Narração, Descrição, texto informativo, texto 

expositivo, regras de convivência, 

argumentação, resumo, comentário opinativo, 

redação, texto opinativo,  tomadas de notas, 

dissertação, fichas de identificação, quadro-

resumo, fichamento,  

Literária 

Conto, poema, fábula, biografia, texto teatral, 

Verbete literário, paródia de um conto, poema 

visual, acróstico, apólogo, haicai, autobiografia, 

narrativa de viagem, crônica literária. 

Cotidiana 

Lista, relato, bilhete, convite, receita, carta 

pessoal, instruções de brincadeiras ou jogos, 

instruções de montagem, cartão-postal, diário, 

diálogo, placas de sinalização, carta-resposta, 

dicas, calendário, recado, aviso, lista telefônica, 

faixa de segurança, cartão-resposta, cartão, 

carta de reclamação, instruções de localização, 

cartão-convite, cartilha de brincadeiras, quadro 

de instruções e telegrama.  

Jornalística 

História em quadrinho (s), entrevista, artigo de 

opinião, notícia, foto-legenda, resenha (de livro, 

de filme), manchete, artigo informativo, charge, 

índice, cruzadinha, carta à redação, reportagem, 

crônica e caderno de jornal. 

Científica 
Ficha técnica, gráfico, diagrama, quadro, 

verbete de enciclopédia, enquete e tabela.  

Publicitária Cartaz, anúncio, anúncio classificado, folheto, 
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capa (de livro, de filme), slogan, pesquisa de 

opinião, rótulo, embalagem e logomarca. 

Da tradição oral 

Cantiga (infantil, de roda, de ninar), lenda, 

anedota, adivinha, paródia de uma cantiga de 

roda, trava-língua, quadrinha, piada, narrativa 

mitológica, cordel, ditado popular e trocadilho.  

Dos negócios Cardápio, ingresso e carta comercial.  

Burocráticas Certidão de nascimento e carteira de identidade.   

Artísticas 
Música, programação, filme e paródia de 

música popular.  

Digital e-mail e perfil.  

Da saúde Ficha individual de saúde 

Jurídica Declaração.  

Fonte: Leite & Barbosa (2014) 

 

 Observamos que existe uma gama enorme de gêneros discursivos que podem ser 

tralhados em práticas diversas de letramento. 

Cada gênero discursivo encontra suas finalidades especificas dentro dos projetos de 

letramento. Diante dos níveis de conhecimentos prévios da comunidade de aprendizagem, e 

das possibilidades físicas do ambiente que esse projeto estar sendo desenvolvidos, podemos 

decidir quais gêneros podemos utilizar nas práticas de letramento. Um exemplo disso, 

Oliveira (2010), alerta que é preciso saber em qual contexto o gênero é utilizado, pois 

 

Não há dúvida de que as práticas de letramento que ocorrem nos variados 

contextos – casa, escola, igreja, rua, lojas, empresas, órgãos oficiais, dentre 

outros – atendem a funções e propósitos diferentes. Um bilhete que circula 

no ambiente familiar não apresenta as mesmas características de outro que é 

produzido, por exemplo, num local de trabalho, ou mesmo na escola. „O 

que‟ se lê e o „como‟ se lê são fortemente determinados pelo „lugar‟ de onde 

lemos. Não lemos, por exemplo, a Bíblia em família do mesmo modo que a 

lemos na igreja. Nesta, o caráter evangelizador supera o interesse formativo, 

moral, ético que, na família, é esperado e alimentado (OLIVEIRA, 2010, p. 

330) 

  

  

 Portanto, um mesmo gênero é concebido e trabalhado de diferentes formas e com 

objetivos diferentes pelos agentes de letramento, dentro de práticas especificas ou não. 

Salientamos que é importante que os agentes de letramento tenham conhecimento dos 
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diversos tipos de gêneros para que eles possam escolher o que mais se aproxima do sua 

realidade.   

 

  

 



45 

 

3 PROJETO DE LETRAMENTO MATEMÁTICO E REFLEXÕES DOCENTES 

 

Neste capítulo descrevo os procedimentos metodológicos adotados durante o 

desenvolvimento do projeto de letramento, onde delimito que tipo de pesquisa foi realizado e 

como se deu o todo o processo. Em seguida, apresento um panorama do público com o qual 

atuamos, bem como do contexto no qual ele está inserido, demarcando o lócus de pesquisa.  

Ainda escrevo a descrição detalhada das práticas de letramentos vivenciadas durante o 

projeto, como foram planejadas, em qual tempo foram desenvolvidas e quais gêneros 

discursivos foram utilizados e faço uma autoavalição das minhas atitudes docentes. Na 

sequencia, trago à análise dessas práticas a luz do referencial teórico adotado na pesquisa.   

 

3.1 DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DE ANÁLISE 

 

A pesquisa de abordagem qualitativa ora desenvolvida consistiu no desenvolvimento 

de um projeto de letramento aplicado pelo próprio autor em uma turma de 9
o
 ano do Ensino 

Fundamental com a qual ele atua como docente da disciplina Matemática. Foram utilizados 

elementos de uma pesquisa-ação que visa encontrar respostas para a problemática da questão 

de pesquisa elucidada durante o processo de investigação, especialmente no que concerne ao 

desenvolvimento de etapas que visam à intervenção e modificação de uma dada situação, 

tendo como finalidade a compreensão dos resultados (SEVERINO, 2007; GIL, 2010).  

Um projeto de letramento, na perspectiva adotada por Kleiman (2000) e com a qual 

atuamos ao longo da pesquisa, caracteriza-se como  

 
um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos 

alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos 

que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão 

realmente lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um 

segundo sua capacidade (KLEIMAN, 2000, p. 238). 

 

Nessa perspectiva, o projeto de letramento, além da contextualização, tem como 

premissa a participação dos envolvidos, como sujeitos ativos e propositivos ao longo de todo 

processo, o que exige do professor um planejamento dinâmico, passível de mudanças a cada 

prática de letramento. A seguir, diferenciamos o que é um evento e uma prática de letramento 

segundo a concepção de Hamilton.   
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Quadro 2 - Elementos que compõem os eventos e as práticas de letramento 

Elementos visíveis nos eventos de 

letramento 

Constituintes não visíveis das práticas de 

letramento 

Participantes: pessoas que podem ser vistas, 

interagindo com textos escritos. 

Participantes ocultos: outras pessoas ou 

grupos de pessoas envolvidas em relações 

sociais de produção, interpretação, circulação 

e, de modo particular, na regulação de textos 

escritos. 

Ambientes: circunstâncias físicas imediatas 

nas quais a interação acontece 

O domínio de práticas dentro das quais o 

evento acontece, considerando sentido e 

propósito sociais. 

Artefatos: ferramentas materiais e acessórios 

envolvidos na interação (incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a 

prática de letramento, incluindo valores não-

materiais, compreensões, modos de pensar, 

sentimentos, habilidades e conhecimentos. 

Atividades: ações realizadas pelos 

participantes no evento de letramento. 

Barton, Hamilton e Ivanic (2000, p. 17) 

Rotinas estruturadas e trajetos que facilitam 

ou regulam ações; regras de apropriação e 

elegibilidade – quem pode ou não pode 

engajar-se em atividades particulares. 

Fonte: Hamilton (2011, p. 17 apud COSTA, 2012, p. 49) 

 

Nesta pesquisa, elenco e descrevo apenas as práticas de letramento, por compreender 

que o evento em se, não expressa significado e uma compreensão maior dos envolvidos.  Já “a 

prática de letramento inclui não apenas aquilo que é visível, como acontece no evento, mas 

valores, habilidades, ideologias, pessoas e ações envolvidas que antecedem ou sucedem a 

atividade (GOMES, 2015, p. 47)”.  

Devido a esta característica, os planos de aula decorrentes das práticas de letramento, 

foram construídos e alterados durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, 

adequando-se não apenas a fatores sociais, que emergem ao longo do tempo e afetam os 

estudantes envolvidos em sua vida dentro e fora da escola, como também aos desejos, anseios 

e progressos cognitivos desse público. 

As práticas de letramento duraram entre duas e cinco horas-aulas. Todo o projeto de 

letramento organizou-se em torno de práticas de letramento, e o tema do projeto foi escolhido 

democraticamente entre os agentes de letramento envolvidos. Tinha em mente, os seguintes 

conteúdos da disciplina de matemática: área e volume de poliedros e unidades de 

comprimento e capacidade. No entanto, esses conteúdos eram apenas norteadores da minha 

intencionalidade docente, mas durante o desenvolvimento das práticas, o planejamento foi 

mudando de acordo com as motivações apontadas pelos alunos.   

Os alunos participaram do planejamento de quase todas as práticas de letramento, de 

acordo com a abordagem colaborativa de letramento (OLIVEIRA, 2010). E minha atuação, 
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como professor reflexivo e agente de letramento, vislumbrou-se como um mediador sensível 

do ensino e aprendizagem dos alunos e da autoavaliação do meu trabalho docente, onde me 

excluía do centro do processo de ensinar e aprender para tornar o meu aluno o centro. 

Para melhor compreender a organização metodológica, trago a seguir, segundo Gomes 

(2015) uma caracterização do letramento matemático no aspecto teórico-metodológico que 

baseou o planejamento das práticas de letramento do projeto descrito.  

 

Quadro 3 – Caracterização do letramento matemático no aspecto teórico-metodológico 

 

Planejamento 

 

Conteúdo 

 

Metodologia 

 

Avaliação 

Dinâmico 
Baseado na relação 

com a temática social 
Diversificada Continua 

Problematizador 
Não linear: não segue 

pré-requisitos fixos 
Dinâmica Qualitativa 

Considera o 

aspecto social 

Interlocução com 

outras áreas do 

conhecimento 

Dialógica 

Diferentes 

instrumentos 

avaliativos 

Participativo - - Dialógica 

Fonte: GOMES (2015, p. 83) 

 

O planejamento das práticas de letramento incluiu uma metodologia diversificada, 

dinâmica e dialógica, com conteúdos propriamente da disciplina de Matemática e assuntos 

referente a questão social do armazenamento e abastecimento de água em Mamanguape-PB. 

Portanto, ele foi dinâmico, problematizador e participativo. A avalição constitui-se em 

continua e qualitativa, junto aos alunos. Em relação a mim ela foi pautada pela autoavaliação 

continua.  

Assim, ao longo deste capítulo, serão apresentadas as descrições de cada prática de 

letramento, incluindo o que foi planejado, como foi desenvolvido, os resultados obtidos e os 

encaminhamentos para o desenvolvimento da próxima prática de letramento, assim como as 

reflexões docentes decorrentes das práticas.  

A seguir, vamos conhecer o público da pesquisa e do projeto de letramento 

Abastecimento e armazenamento de água no município de Mamanguape-PB.  

 

3.2 PÚBLICO DO PROJETO DE LETRAMENTO  
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A pesquisa foi realizada com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental do turno da 

manhã, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Aprígio, 

localizado no município de Mamanguape, na Paraíba. A turma é composta por trinta e cinco 

(35) discentes, em uma faixa etária entre 14 e 16 anos de idade. Nessa turma, temos alguns 

alunos que residem na zona rural do município onde está localizada a escola.  

A escolha deste público se deu pelo fato do autor, conforme já mencionado, atuar 

como docente da mesma ao longo do período em que foi desenvolvida a pesquisa. Este fator 

ajuda com que o pesquisador, além de ter como foco um público com o qual atua, oferecendo 

contribuições diretas para a prática do professor em formação, contribui para a sensibilização 

dos demais profissionais da instituição em que ele atua para a importância da formação 

continuada. A contribuição para a instituição onde atua o professor em formação é, ainda, 

uma característica do Programa Observatório da Educação, da Capes, ao qual está ligado a 

pesquisa.  

A escola conta com trinta e dois (32) professores em seu quadro docentes, com 

diferentes níveis de formação – licenciados, especialistas e mestres –; com vinte (20) 

funcionários que dão apoio ao desenvolvimento das atividades da escola, dentre os quais 

temos: secretários, supervisão pedagógica, direção e profissionais dos serviços gerais. Toda a 

equipe trabalha diariamente para atender cerca de oitocentos e trinte e sete (837) alunos, 

distribuídos em três turnos. A escola atua com as turmas dos anos finais do Ensino 

Fundamental e com o Ensino Médio, nas modalidades regular e da Educação de Jovens e 

Adultos, além do Programa Mais Educação
5
 e do Projeto ALUMBRAR

6
. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

Neste item descrevo e analiso oito práticas de letramento do projeto Abastecimento e 

Armazenamento de água no Município de Mamanguape-PB. Na prática i) Emergindo a 

temática do projeto, fomentei a discussão a fim de emergir a temática do projeto de 

letramento supracitado, por meio de uma escrita livre sobre um tema maior, a água. Na 

sequencia, trago a prática ii) Abastecimento de água em Mamanguape, onde trabalhei com os 

                                                 
5
 O Programa Mais Educação é uma estratégia do Ministério da Educação (MEC) instituída pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007 e regulamentada pelo Decreto nº 7.083/10, para induzir a ampliação da jornada 

escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 
6
 O projeto ALUMBRAR é desenvolvido pelo Governo de Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado 

da Educação (SEE) e parceria com a Fundação Roberto Marinho, tendo como objetivo principal corrigir a 

distorção idade/ano nos anos finais do Ensino Fundamental.  
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alunos uma notícia de jornal sobre a realidade do abastecimento de água no município 

estudado. Depois disserto sobre o iii) Mapeamento por meio de imagens, prática realizada 

junto a comunidade pelos alunos, que mapearam os principais bairros da cidade coletando 

imagens dos modelos de armazenamento de água. Em seguida, trado a prática iv) 

Apresentação das imagens coletadas pelo mapeamento, onde cada grupo apresentou as 

imagens ao passo que discutíamos sobre os meios de pelos quais os moradores de 

Mamanguape armazenavam água. Decorrente dessas discussões, aprendemos por meio de um 

vídeo didático, eu e os alunos, os passos para construir uma cisterna de placas, mediante a 

prática v) Como construir uma cisterna? Na sequencia, trago a prática vi) Escritas de cartas 

ao prefeito, onde, por meio da escrita desse gênero comunicamos o problema do 

armazenamento e demos as instruções para se construir cisternas de placas nos bairros ao 

prefeito constitucional do município. Na prática vii) Apresentação das imagens coletadas 

pelo mapeamento trabalhei, por meio de uma atividade proposta os conteúdos estimativa, 

unidades de comprimento e unidade de capacidade, e as imagens que compuseram essa 

atividades foram as coletas pelos alunos. Na última prática viii) Uma casa sustentável 

visitamos uma casa no município de Mamanguape, que foi encontrado pelo mapeamento feito 

pelos alunos, onde entrevistamos o idealizador dela a fim de investigarmos o que o levou a 

construir a casa de forma sustentável e como ela funcionava. A seguir descrevo cada uma das 

práticas aqui apresentadas.   

 

3.3.1 EMERGINDO A TEMÁTICA DO PROJETO 

 

Seguindo os caminhos pedagógicos orientados por Kleiman (2000; 2005), Street 

(2007; 2014), Socorro (2010), Gomes (2015), Tinoco (2008) acerca do projeto de letramento, 

buscamos nos pautar no interesse e capacidade de cada agente de letramento, tendo a leitura e 

a escrita como foco central das ações ou práticas sociais a serem consideradas ao longo do 

projeto - . Nessa perspectiva, iniciamos o desenvolvimento do projeto de letramento fazendo 

emergir a temática do projeto de letramento a partir do interesse dos estudantes envolvidos. 

Entretanto, atendendo à demanda do projeto OBEDUC ao qual esta dissertação está 

vinculada, já descrito na introdução, buscamos orientar que esta escolha se relacionasse à 

sustentabilidade.  

Assim, durante uma aula de quarenta e cinco minutos, pedi que os discentes da 

turma vinculada ao projeto escrevessem um texto opinativo sobre qualquer assunto ou 

problema relacionado a água no município de Mamanguape-PB. A relação com a água se 
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deu devido à intencionalidade do pesquisador em entrelaçar a temática que emergiria a 

partir da escrita dos alunos com a “água”, que se configura como um tema pertinente e 

vislumbra uma discussão sobre sustentabilidade.  

Dessa forma, a autonomia dada aos alunos pela escolha do tema, restringiu-se à 

quais questões relacionadas à água poderiam ser tratadas no projeto, dentre as quais 

temos: desperdício, poluição dos rios e mananciais, abastecimento e transmissões de 

doenças vias a utilização de água não tratada, dentre outros. Com essa atitude, percebi e 

reconheci que uso da intencionalidade docente, tendo em vista que era preciso fazer a 

união entre a liberdade de escolha da temática pelos os discentes, à luz do referencial 

teórico referentes aos projetos de letramento, e um tema liga à sustentabilidade.  

Dentre os alunos da turma que participou do projeto, aos quais denominamos de 

agentes de letramento, vinte e oito (28) participaram da prática de escrita para a escolha 

do tema central do projeto.  A partir da leitura e análise da produção escrita desses alunos, 

observei que cinco (05) temáticas emergiram, quais sejam: i) falta de água nas residências; 

ii) desperdício, economia e reaproveitamento de água; iii) poluição das águas; iv) 

transmissão de doenças; e v) modelo de armazenamento de água. A seguir apresento os 

resultados no quadro abaixo.  

 

Quadro 4 – Tabulação dos temas emergentes na produção escrita dos estudantes 

Temas que emergiram Frequência  Porcentagem 

(%) 

Falta de água nas residências  18 64,28  

Desperdício, economia, reaproveitamento de água  5 17,85 

Poluição das águas  3 10,71 

Transmissão de doenças  1  3,57 

Modelo de armazenamento de água  1  3,57 

 Total  28  100 

Fonte: Acervo do autor 

 

Ao analisar o resultado das escritas, percebemos que a temática “falta de água nas 

residências” do município de Mamanguape representa 64,28 %, enquanto o “desperdício, 

economia e reaproveitamento de água”, ficou com 17,85 % das intensões, as demais 
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temáticas (Poluição das águas, transmissão de doenças e Modelo de armazenamento de 

água) representam cerca de 17,85 %.  

A falta de água no município de Mamanguape é um problema recorrente e 

prejudica vários habitantes. Além disso, a própria escola sofre com esse problema, pois, 

muitas vezes é preciso “liberar” os alunos das aulas porque falta água para o consumo e 

para as atividades de limpeza.  

Face ao exposto, depois de uma discussão 7  em sala de aula entre todos os 

presentes, onde foi verbalizado, em meio um pequeno debate, a “revolta” de alguns alunos 

sobre a falta de água nos bairros de Mamanguape, que afetava inclusive a escola, 

chegamos ao consenso, professor e alunos, de que o tema do projeto de letramento a ser 

desenvolvido seria: “Armazenamento e abastecimento de água no município de 

Mamanguape-PB”, tendo em vista os dois itens mais votados pelos alunos como mostra o 

quadro 4. O professor teve um posicionamento importante nessa escolha, tendo em vista 

que era preciso delimitar o que seria mais viável ser trabalhado nas aulas de matemática, e 

por isso, resolveu indicar aos alunos o armazenamento e abastecimento, que vislumbrava 

um trabalho com a geometria e álgebra. De imediato a turma concordou com o professor e 

chegaram a um consenso.  

A seguir, apresentamos algumas escritas dos discentes decorrentes dessa prática de 

letramento, intitulada: emergindo a temática do projeto. A fim de preservar a identidade 

dos sujeitos, durante toda a descrição e análise dos dados desta prática, vamos chamá-los 

de AL1, AL2, AL3, ..., A31, fazendo alusão aos Agentes de Letramento (AL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Alertamos que mesmo sendo uma decisão coletiva, reafirmamos a ideia de que o professor teve toda 

intencionalidade docente, que foi expressa pelo seu discurso em sala de aula.  
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Imagem 2 – Escrita do aluno L1 resultante da prática de letramento “emergindo a temática do 

projeto”  

 

Fonte: acervo do autor 

 

Pela escrita do AL1, percebe que existe a compreensão do problema da falta de 

água no município de Mamanguape, e indica, ao mesmo tempo que denuncia, a prática de 

banhos no açude8 (manancial) que abastece o município de Mamanguape. Ainda em sua 

escrita, o AL1 deixa claro que o problema da falta de água é grave, e faz a demarcação 

dos intervalos de tempo em que as residências têm água nas torneiras, além disso, indica 

os bairros da cidade onde o problema é mais recorrente. Ele é um agente consciente do 

problema social em discussão.  

No final da sua escrita, AL1 indica o procedimento pelo qual sua família armazena 

água e propõem um mecanismo para economizar água e, assim, economizar também o 

dinheiro com a possível compra de água. 

 

 

                                                 
8
 Açude Jangada localiza-se na zona rural do município de Mamanguape –PB. Esse manancial tem capacidade 

volumétrica de 470,000 m³. Dados disponíveis no site da Agência Executiva de gestão das Águas do Estado da 

Paraíba – AESA. Disponível em: 

http://site2.aesa.pb.gov.br/aesa/volumesAcudes.do?metodo=preparaGraficos&codAcude=3179.  Acesso em 01 

nov. 2015.  

http://site2.aesa.pb.gov.br/aesa/volumesAcudes.do?metodo=preparaGraficos&codAcude=3179
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Imagem 3 – Escrita do aluno L2 resultante da prática de letramento “emergindo a temática do 

projeto”  

 

Fonte: acervo do autor 

 

O AL2, não consegue escrever e situar algum problema no município de 

Mamanguape relacionada a água. Este agente é recém chegado ao município. Percebe, ao 

ler o escrito, que existe uma consciência de um problema de falta de água a nível nacional 

e ainda fica explícito um problema referente ao preconceito entre os moradores do estado 

de São Paulo e Pernambuco, sendo este último o estado em que AL2 residia antes de 

mudar-se para Mamanguape.  

Analisando a escrita dos alunos de forma geral, percebemos que um grande 

problema relacionado com água é a falta dela, talvez porque este seja um problema que 

afete a todos, tendo em vista que a falta de água em suas residências é frequente e 

modifica suas rotinas. Nessas escritas, inclusive, muitos alunos sugerem mudanças, 

mostrando que há muito tempo sofrem com isso e já pensam em estratégias para modificar 

esta realidade. Diante disso, ratificamos a importância da elaboração de um projeto de 

letramento, com uma proposta de discutir sobre o abastecimento e, consequentemente, o 

armazenamento da água. 
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As produções e a discussão realizadas pelos alunos nos deram subsídios para a 

elaboração inicial do projeto de letramento. Dizemos “inicial” por que precisamos decidir 

algumas metas de aprendizagem e formas de atingi-las. Entretanto, conforme já 

mencionado, estas não são imutáveis, a medida que podem ser reformuladas considerando 

os progressos e interesses dos estudantes. 

Assim, fizemos um planejamento inicial das práticas de letramento (Apêndice III) 

relacionados ao projeto, buscando relacioná-los com os conteúdos curriculares previstos 

para o nível de ensino com o qual trabalhamos, principalmente, no que refere à 

aprendizagem da matemática. Ratifico que nessa prática de letramento os alunos não 

participaram da sua elaboração, pois tratava-se da primeira prática desenvolvida, portanto, 

foi planejada apenas pelo professor.  

 

3.3.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MAMANGUAPE-PB 

 

Com base no que foi discutido na prática anterior, inicio o projeto de letramento com 

vistas a contextualizar o tema junto à turma. Nessa perspectiva, a prática de letramento, 

intitulado Abastecimento de água em Mamanguape-Pb, teve como objetivo discutir questões a 

respeito do abastecimento de água em Mamanguape-PB a partir do gênero discursivo notícia, 

de esfera jornalística. Para isso, foram delineados, para um tempo de duas aulas
9
, os seguintes 

procedimentos metodológicos: i) entrega aos alunos de uma cópia da matéria Presidente da 

CAGEPA recebe moradores de Mamanguape, publicada num site de notícias da própria 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA (CAGEPA, 2011); ii) convite aos 

alunos para fazerem uma leitura individual e silenciosa; iii) leitura compartilhada entre os 

alunos e o professor da disciplina e discussão sobre o problema abordado na matéria; e iv) 

produção de um resumo da matéria, individualmente, pelos estudantes. O desenvolvimento 

dos alunos nesse evento de letramento será avaliado mediante a observação das atitudes 

diante da discussão do texto e a produção dos textos.  

Como exemplo de perguntas que poderiam ser realizadas durante esse vento de 

letramento, planejei as seguintes: O problema da falta de água nas residências decorre apenas 

da falta de água nos mananciais? Você compareceria a um protesto de reivindicação? Por 

quê?  

                                                 
9
 Cada hora-aula corresponde a quarenta e cinco (45) minutos.    
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 Neste dia, a sala de aula estava composta por vinte e cinco (25) alunos. Demos 

prosseguimento ao planejado nos procedimentos i e ii. Nesse momento refleti, o “por que” de 

não ter oportunizado que os alunos lessem o material em computadores, assim, não 

gastaríamos com impressão e folhas de papel. No entanto, após alguns minutos de reflexão 

docente, onde pensávamos em melhorar nosso trabalho para as próximas práticas, encontrei 

algumas limitações com relação aos aspectos referentes a informatização na escola, pois 

existe um laboratório de informática com apenas dez computadores em um espaço muito 

pequeno para acomodar a quantidade de alunos da turma de uma única vez e separá-los 

acarretaria na perda de aulas, já prejudicadas devido ao horário em que eram oferecidas – 

últimos horários do turno – o que afetava na frequência e na participação dos estudantes 

durante as aulas. 

 Durante a segunda leitura, prevista para no item iii) do planejamento, momento da 

aula e no qual planejamos discutir com mais profundidade sobre os problemas da falta de 

água no município e sobre o processo de reivindicações de nossos direitos em uma sociedade 

organizada, questionamos se eles tinham entendido o texto na sua completude e alguns alunos 

responderam que não e pediram que eu fizesse uma leitura com eles. Nesse momento, percebi 

o quanto alguns alunos ainda têm dificuldade em ler e compreender com competência o que 

foi lido.  

 Então, começamos, eu e os alunos, a leitura do texto, interrompidas por momentos de 

discussão sobre os trechos lidos e de explicação sobre o sentido de algumas palavras, sobre o 

local onde ocorreu a manifestação relatada no texto, a localização dos bairros citados, tendo 

em vista que alguns alunos são da zona rural e não conhecem a cidade por completa. O tempo 

destinado a estas explicações e a responder curiosidades dos alunos nos “prejudicou” em 

atender ao que planejamos discutir nessa etapa da prática. As perguntas que foram pensadas 

durante o planejamento, ora supracitadas, não foram feitas, porém, dialoguei diante das 

dúvidas conceituais dos alunos e discutimos em quais bairros eram mais afetados com a falta 

de água. Nesse momento, cada aluno defendeu e relatou como era sua realidade diante do que 

observam e vivem a cada dia.   

 Ao final dessa prática estava planejado que os alunos escreveriam um resumo do texto, 

no entanto, decidi por não fazer esse tipo de escrita nesse momento, pois senti que não seria 

adequado, já que os alunos tiveram dificuldade para entender o outro gênero – notícia de 

jornal - trabalhado nessa prática. Aqui reconheço, como professor da disciplina de 

Matemática que precisava ter trabalhado os elementos que caracteriza o gênero noticia, tendo 

em vista que os alunos sentiam dificuldades. Essa reflexão docente é permeada pela 
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aprendizagem situada horizontal (OLIVEIRA, 2010), onde o professor, colocando-se como 

agente de letramento, aprende e redireciona suas ações docentes durante o projeto de 

letramento.   

 Exceto a escrita do resumo, o restante do planejamento foi alcançado, durante as duas 

aulas (90 minutos). Para esse planejamento, depois de refletir sobre ele, mudaria a forma 

como trabalhei o gênero notícia. Começaria explicando as principais características e 

elementos de uma notícia de jornal e fomentaria a reescrita da notícia pelos alunos, para 

depois discutir como uma notícia envolvendo os próprios afetados pelo problema seria 

redigida. Mesmo assim, ratifico a participação, mesmo que tímida dos agentes de letramento. 

Sei que são alunos que não estão acostumados a serem fomentadores de discussões, assim 

como também estava aprendendo a ser um professor que fomenta o protagonismo dos alunos, 

atividade difícil perante o modelo comumente adotado no ensino de matemática. Reconheço 

que minhas ações docentes são recheadas de muita autonomia, mas minha intencionalidade de 

tornar o aluno protagonista do processo de ensino e aprendizagem é um elemento forte dentro 

de sala de aula.  

 Observei, durante a discussão da noticia de jornal trabalhada durante as duas aulas, 

que os alunos não conheciam todos os bairros da cidade de Mamanguape, tanto os alunos da 

zona rural como os da zona urbana, mediante essa realidade, planejei, em dialogo com os 

alunos, que a próxima prática seria conhecer o município e consequentemente suas realidades 

que são diferentes, de modo a fazer um mapeamento sobre a forma como é feito o 

armazenamento de água no município de Mamanguape. 

 A seguir vamos descrever e analisar essa prática que denominei de mapeamento por 

meio de imagens. 

 

3.3.3 MAPEAMENTO POR MEIO DE IMAGENS  

 

 A prática de letramento intitulada mapeamento por meio de imagens foi planejada com 

o objetivo de realizar um levantamento e compreender as formas/alternativas de 

armazenamento de água utilizadas pelos moradores do município de Mamanguape-PB, 

utilizando o gênero discursivo fotografia; tomar consciência das formas geométricas 

encontradas nos recipientes que são utilizados para armazenamento de água pelas residências.  

 Os procedimentos metodológicos foram divididos em três momentos desenvolvidos ao 

longo de duas horas-aulas, dentre os quais temos: i) retomada da discussão da prática anterior, 

destacando a importância do mapeamento para o conhecimento social do problema dos 
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estudantes envolvidos no do projeto em curso, e ainda, justificamos a escolha de fazê-lo por 

meio de imagens; ii) divisão dos alunos em grupos de modo à contemplar os sete bairros da 

cidade; iii) orientações sobre como proceder para fotografar os recipientes que os moradores 

da cidade utilizavam para armazenar água.  

 Os momentos que foram planejados aconteceram com fluidez e participação de uma 

grande parte dos alunos, mas observei que ainda existem alunos na sala que não opinam e 

participam de maneira tímida.  

Durante as explicações resolvi dar exemplos de como poderíamos fotografar e quais 

equipamentos seriam utilizados. Nesse momento, um determinado aluno questionou se 

poderia utilizar o celular e, prontamente, respondemos que sim. Destaco que os alunos foram 

orientados sobre o cuidado de pedir permissão para fotografar e de respeitar os lugares e as 

pessoas envolvidas direta e indiretamente.  

Também durante esse momento, uma aluna questionou como e o que falaria ao entrar 

em uma casa para fazer os registros fotográficos. Diante desses questionamentos, escrevemos 

no quadro algumas informações de como proceder, quais sejam: “i) apresente-se como aluno 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio prof° Luiz Aprígio e explique que está 

fazendo uma pesquisa que faz parte de um projeto desenvolvido na disciplina de matemática; 

ii) explique a finalidade de fotografar os recipientes que são utilizados pelos moradores para o 

armazenamento de água; iii) não faça juízo de valor e/ou comentários sobre a forma de 

armazenamento ou os recipientes utilizados; iv) seja sempre bem educado com todos que 

aceitarem ou não aceitarem a presença de vocês em suas casas. Esses itens foram explicados e 

discutidos com os alunos. Depois disso, eles formaram seus grupos mediante as afinidades.  

Todas as informações foram dadas em uma aula antes do recesso junino
10

, portanto, os 

alunos tiveram há cerca de quinze dias para organização e execução das visitas domiciliares e 

registros fotográficos.  

Ao final da aula, ficou acordado que, na aula seguinte ao recesso, os grupos 

apresentariam as imagens e narrariam às situações que eles vivenciaram. Pedi que colocassem 

legenda em cada imagem e orientei que as exposições deveriam contemplar discussões sobre 

as condições dos recipientes, as formas geométricas mais observadas e os “por quês” de uma 

possível preferência.  

Observamos que ocorreu uma grande euforia com um misto de desafio e novidade, no 

momento inicial de planejamento dos discentes, pois uma proposta como a do mapeamento 

                                                 
10

 O recesso junino acontece em um período que abrange as festa de São João, e que, em média duram cerca de 

quinze dias.  
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era uma novidade para os alunos, além de uma oportunidade de conhecerem um pouco mais 

do município em que estudavam e/ou moravam.  

No primeiro momento depois das nossas orientações didáticas, ao observar os 

discentes no planejamento de suas ações em grupo, observei que alguns demonstraram não 

saber lidar com o trabalho em equipe, já outros estavam a vontade para dialogar entre pares.  

Ao refleti sobre a elaboração e execução dessa prática, acrescentaria a elaboração 

coletiva, de uma ficha de instruções para ser seguindo e preenchido a cada casa visitada pelos 

alunos, agentes de letramento. Assim, trabalharíamos mais um gênero em sala de aula, e o 

trabalho dos alunos, durante as visitações ficaria mais organizado e sistematizado. Aqui 

ressalto que não fiz a ficha de instruções porque não enxerguem essa possibilidade no 

momento da prática, no entanto, ao refletir sobre ela, veio à ideia. Ao passo que reflito sobre o 

quer e como faço, possibilito enxergar novas possibilidades didáticas.  

O fato de não ter atentado para esse fato antes e durante a aplicação dessa prática, e 

apenas nesse momento da redação, fica claro, a minha pouca intimidade como professor de 

Matemática com trabalho os gêneros discursivos e o projeto de letramento, por mais que eu 

tenha feito leituras de outros projetos de letramento em língua materna e em matemática, 

como os trabalhos de Oliveira, Tinoco e Santos (2014), Gomes (2015), Noronha e Gomes 

(2015). 

No entanto, mesmo refletindo e sabendo que as indicações poderiam ter sido melhores, 

os agentes de letramento foram a campo e mapearam os bairros de Mamanguape no tocante 

aos modelos de armazenamento de água.  

A seguir, relato como ocorreu a apresentação das imagens (fotos) que foram coletadas 

durante as visitas dos discentes às casas dos munícipes de Mamanguape-PB.  

 

3.3.4 APRESENTAÇÃO DAS IMAGENS COLETADAS PELO MAPEAMENTO  

  

 A prática intitulada Apresentação das imagens coletadas pelo mapeamento teve como 

objetivo identificar, nas imagens feitas pelos alunos, os aspectos discutidos sobre o 

armazenamento de água no município de Mamanguape-PB, levantar informações sobre os 

problemas observados nos armazenamentos registrados e formas de resolvê-los e reconhecer 

como os formas geométricas podem ajudar na resolução dos problemas identificados. Para 

isso, foram planejados como procedimentos metodológicos, para as três horas-aulas, três 

momentos: i) apresentação dos grupos (quinze minutos para apresentar as imagens) 
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justificando onde foram coletadas e quais os desafios foram enfrentados para registrá-las; 

discussão referente as formas geométricas envolvidos nas imagens na percepção dos alunos 

participantes do mapeamento; iii) discussão sobre o seguinte questionamento: “Quem poderia 

resolver o problema do armazenamento de água em Mamanguape-PB?”.  

 A avaliação foi feita por meio de observações das atitudes diante das apresentações 

das imagens de cada grupo e das relações que estabeleciam entre as imagens e o conteúdo da 

disciplina de Matemática.  

 Para o mapeamento e apresentação das imagens, a turma do 9° ano ficou dividida em 

cinco grupos, onde chamaremos de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5, e usaremos 

as seguintes siglas, receptivamente, para os parágrafos que seguem: G1, G2, G3, G4 e G5. 

Todos os grupos apresentaram atendendo aos critérios indicados.  

 O G1 começou as apresentações com muita timidez, tendo em vista que, na disciplina 

de matemática, poucos são os momentos em que eles são colocados como alguém que tem 

toda a palavra e os demais os ouvem. Essa realidade vinha sendo modificada desde o início do 

ano, porém de forma bastante tímida em minhas aulas.  

 Dentre as imagens apresentada, destacamos a seguir aquela que mais gerou discussão 

no momento da apresentação do G1.  

 

Imagem 4 –  caixa d‟água que abastece parte da cidade de Mamanguape-PB 

 

Fonte: acervo dos agentes de letramento do G1 (julho/2015) 
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 Quando o G1 projetou a imagem, com a ajuda do Datashow, os alunos perguntaram o 

que seria. O grupo prontamente relatou que se tratava de uma caixa de água que fica no bairro 

do Planalto, no município de Mamanguape-PB.  

 O grupo foi questionado se essa caixa funcionava, ou seja, se estava em pleno 

funcionamento durante o momento em que foi fotografada, porém, o grupo não tinha essa 

informação. Nesse momento, intervimos pedindo que eles procurassem saber sobre essa 

informação. O grupo foi questionado também se essa caixa de água era pública ou privada. 

Com relação a esse questionamento, ocorreram algumas inocorrências, porém, pelo o que 

analisei, a caixa seria pública, mas instalada em um local privado. Ressalto que as 

informações decorrentes das falas dos alunos não foram checadas, pois o mais importante, é a 

tomada de consciência do problema social pelo qual passa os moradores que também inclui os 

alunos.  

 Quanto aos aspectos relacionados à identificação das formas geométricas ou outros 

conhecimento matemáticos relacionados aos meios de armazenamento, o grupo não soube 

responder. As dificuldades desses integrantes do grupo com os conceitos básicos de geometria 

foram notadas em situações anteriores de sala de aula e, portanto, a dificuldade em relacionar 

as imagens as formas geométricas foi uma ratificação do que já havia sido observado em sala 

de aula.  

 O G2 apresentou quatro imagens, onde três delas são referentes ao instrumento de 

medição de água, como mostra a imagem abaixo. 

 

Imagem 5 –  hidrômetro registrada pelo G2 

 

Fonte: Acervo dos agentes de letramento do G2 (julho/2015) 
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Após a apresentação do grupo, os integrantes foram questionados sobre a relação da 

imagem com o abastecimento de água estabelecida por eles. A resposta foi pontual: “esse 

aparelho diz quanto de água consumimos e o quanto vamos pagar ao final do mês”. Destaco 

o não conhecimento dos estudantes sobre o nome do aparelho, hidrômetro
11

, e nem o 

reconhecimento de sua relação direta entre consumo e o custo por metros cúbicos era 

evidente. Diante dessa resposta, questionamos qual a relação desse aparelho com a 

Matemática e o grupo ficou em silêncio.  

 Como docente da disciplina de matemática, percebo que a partir dessa discussão, 

poderíamos abordar o conteúdo referente a unidade de capacidade e proporção entre duas 

grandezas.  

 O grupo apresentou, ainda, a imagem de um reservatório encontrado em seu 

mapeamento, veja a imagem seguinte.  

Imagem 6– Registro feito no mapeamento pelo G2 

 

Fonte: Acervo dos agentes de letramento do G2 (julho/2015) 

 

 Percebemos que a imagem (Imagem 6) em destaque ilustra um modelo de 

abastecimento recorrente nas casas do município de Mamanguape-PB. Trata-se de um tipo de 

                                                 
11

 O hidrômetro é um aparelho utilizado para medir o consumo de água. 
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caixa d‟água industrializado e vendido, ou seja, a população encontra esse modelo no 

mercado local.  

 Quando essa imagem foi apresentada, foi feito o questionamento chave dessa prática, 

ou seja, aquele referente à relação entre a Matemática e o tipo de armazenamento apresentado. 

Observamos que o grupo não soube responder. Com isso, observei que eles não reconheciam 

as formas geométricas espaciais, conteúdo que indicamos na orientação da atividade, mas 

também de outros conteúdo já trabalhados em aula, como por exemplo cálculo do volume.  

 Entretanto, a fim de eliminar a possibilidade de não ser problema com o conteúdo, mas 

algo relacionado ao receio/medo de expressar o que pensavam, foram elaboradas atividades 

com foco nesse conteúdo, das quais trataremos mais adiante.  

 Os G3 e G4 apresentaram várias imagens de modelos de armazenamento de água 

antigos e artesanais, resultantes da criatividade, principalmente, daqueles que não têm 

condições de adquirir um recipiente industrializados para o armazenamento de água, pessoas 

que inventam e reinventam modelos para armazenar água para a sobrevivência.  

 

Imagem 7 – Poço subterrâneo registrado pelo 

G3 

Imagem 8 – Poço subterrâneo registrado pelo G4 

 

              

 

Fonte: Acervo dos agentes de letramento do G3 

(julho/2015) 

Fonte: Acervo dos agentes de letramento do G4 

(julho/2015) 

 

 As duas imagens supracitadas retratam caixas d‟água subterrâneas, feitas pelos 

próprios moradores, segundo os alunos que fizeram as visitas e conversaram com os 

residentes.  
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 Com relação às imagens, é questionável o tipo de tratamento que é feito para que a 

água permaneça com a qualidade mínima para uso humano. Diante dessa problemática, 

poderíamos, na disciplina de matemática, trabalhar em sala de aula, o conteúdo de proporção, 

assim como investigarmos na prática e/ou com a ajuda dos Agentes Comunitários de Saúde  e 

Agente de Endemias, calcular a quantidade de cloro para cada litro de água, ou seja, envolver 

unidade de capacidade, volume de cilindros (as caixas d‟água são da forma cilíndrica).  

 Esses dois grupos, souberam relacionar o modelo da caixa d‟água com um cilindro. 

Ainda, em suas apresentação, fizeram analogias com um copo em forma cilíndrica.   

 O G5 foi o grupo que se mostrou mais engajado com o mapeamento dentre todos os 

demais grupos. O G5 sempre participou de forma marcante nas discursões dentro e fora da 

sala de aula e, sempre que podia, sugeriram atividades futuras.  

 Este grupo encontrou uma casa no município de Mamanguape-PB que eles mesmos 

denominaram de “casa sustentável”. As imagens a seguir, apresentam os modelos de 

armazenamento de água adotado na casa mencionada.  

 

Imagem 9 – Registro feito no mapeamento pelo G5 

 

Fonte: Acervo dos agentes de letramento do G5 (julho/2015) 

 

 Essa imagem é da cisterna que fica na lateral da “casa sustentável” e é abastecida pela 

água que cai das chuvas, por meio de um sistema artesanal de calha. Os alunos ao 

apresentarem essa imagem e explicaram com riqueza de detalhes como foi construída e quais 

eram as suas dimensões, largura, comprimento e profundidade.  
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 Ao perceber que os alunos estavam com informações sobre o lugar, pertinentes as 

especificidades do lugar que fora visitado ao tema de estudo – sustentabilidade -, eles foram 

perguntados se a residência era de algum parente e a resposta foi positiva. A “casa 

sustentável” pertencia ao pai de um dos alunos do G5.  

 Dando continuidade à apresentação das imagens, o G5 apresentou o modelo de calha 

instalado ao telhado da casa para a captação da água da chuva, vejamos: 

Imagem 10 – Registro feito no mapeamento pelo G5 

 
Fonte: Acervo dos agentes de letramento do G5 (julho/2015) 

 

 Ao apresentarem essa imagem, o G5 explicou o sistema de armazenamento que foi 

elaborado pelo próprio dono da residência, e informou que naquela localidade não existe 

abastecimento de água pela CAGEPA e, por isso, era preciso utilizar todos os mecanismos 

possíveis para armazenar água da chuva. Além da água da chuva, as residências 

circunvizinhas são abastecidas por poços artesianos, de propriedade privada.    

 Também conectado a essa cisterna, existe uma caixa de água em um local elevado, 

para quando a mesma sangrar, ou seja, a água transbordar, cair na cisterna. Vejamos a 

imagem. 
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Imagem 11 – Registro feito no mapeamento pelo G5 

 

Fonte: Acervo dos agentes de letramento do G5 (julho/2015) 

 

Além da cisterna e da caixa d‟água, a residência tem uma piscina e um criatório de 

peixe. E as águas são reutilizáveis, passando de uma para outra, mediante a necessidade 

domiciliar.  

 O G5 foi questionado sobre quais eram as relações existentes entre os reservatórios e 

as formas matemáticas. O grupo disse que existiam duas formas, cilindros, quadrados, 

retângulos. Com isso, percebemos que existe uma confusão e o grupo confunde, poliedros 

com polígonos.  

 A partir dessas falas, percebemos que Polígonos e Poliedros poderia ser mais um dupla 

de conteúdos que poderiam ser abordados em sala de aula decorrente do projeto de 

letramento.  

 Para nossa surpresa, o G5 nos perguntou se os demais alunos não gostariam de 

conhecer essa casa e obtiveram uma resposta positiva. Então, acordamos de fazer uma “aula 

de campo” com o objetivo de conhecer a “casa sustentável” e o seu idealizador.  

 Nesse momento, sentimos o que os alunos estavam se tornando de fato agentes de 

letramento (KLEIMAN, 2000) e que o empoderamento sobre o projeto desenvolvido já era 

latente em alguns alunos.  

 Todas as imagens dessa prática de letramento foram feitas pelas celulares pessoais do 

integrante de cada grupo, isso mostra que podemos utilizar, com cautela, o celular a favor da 

aprendizagem e de práticas de ensino inovadoras e criativas. No entanto, faz-se necessário que 
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o trabalho com o celular seja planejado e que os alunos entendem a sua finalidade. Observei 

que os alunos se sentiam à vontade com suas máquinas e até surpreenderam com técnicas de 

armazenamento de informações que eu desconhecia.  

 Em suma, essa prática do mapeamento, foi um ponto alto do projeto, pois os alunos 

agiram como protagonistas do processo de ensino e de aprendizagem.  

 Decorrente das falas que ouvimos, diante de alguns questionamentos e mesmo os 

momentos de silencio profundo quando abordados sobre questões sociais e/ou mais referentes 

ao conteúdo da disciplina de matemática, e além das diversas imagens, resolvemos elaborar 

outras práticas que serão descritas adiante.  

 Observando as dificuldades encontradas pelos alunos em relacionar os possíveis 

conteúdos da disciplina de Matemática com as formas de armazenamento de água que eles 

apresentaram, escolhi algumas imagens e propôs uma atividade que será relatada nas páginas 

que seguem essa dissertação com o objetivo de parti sempre da realidade tanto social como de 

cunho pedagógico dos alunos. 

A prática de letramento a seguir, foi pensada a partir das nossas inquietações depois de 

analisar o que ocorreu durante o mapeamento por meio das imagens e a apresentação delas. 

Propôs em mostrar um modelo de armazenamento de água de fácil construção para a turma e 

depois discuti-lo.  

3.3.5 COMO CONSTRUIR UMA CISTERNA DE PLACAS?   

 

 A prática intitulada Como construir uma cisterna de placas? teve como objetivos a 

serem alcançados pelos alunos: i) reconhecer os conteúdos matemáticos a partir da 

visualização de um vídeo que trata da construção de cisternas de planas e ii) desenvolver a 

percepção dos alunos sobre os conteúdos matemáticos abordados pelo vídeo. 

 Os procedimentos metodológicos foram divididos em três momentos, quais sejam: i) 

assistir ao vídeo proposto; ii) depois da exibição do vídeo,  discussão a fim de questionar aos 

alunos se é possível a construção de cisternas semelhantes a abordada no vídeo no município 

de Mamanguape-Pb; iii) aplicação de atividade escrita referente ao que foi tratado no vídeo. 

Essa prática foi desenvolvida no tempo de duas aulas. 

 O vídeo apresentado durante essa prática é intitulado Oficina de construção de 

cisternas de planas para armazenamento de águas das chuvas
12

 (EMBRAPA, 2012) tem 

                                                 
12

 O vídeo foi realizado pela Embrapa - Agrobiologia e apoiado pelo Núcleo Interdisciplinar de Agroecologia da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ e com o apoio institucional do CNPq. 
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duração média de vinte e oito minutos e se caracteriza como um tutorial online de como 

construir uma cisterna de planas. O vídeo é narrado pelo próprio mestre de obras, o senhor 

Ataíde. 

 A indicação desse vídeo veio de um dos encontros do grupo CONTAR/UFRN, no 

âmbito do OBEDUC, como atividades do projeto de extensão “Letramento em práticas 

interdisciplinares de ensino”, onde o professor Iran Abreu Mendes (professor colaborador do 

Contar) falava sobre Unidades Básicas de Problematização – UBPs. O professor apresentou o 

vídeo em discussão como uma ferramenta que possibilitava e potencializava algumas UBPs. 

Com isso, ratificamos que o grupo CONTAR configura-se como um agente de letramento, 

por subsidiar momentos de reflexão e estudos que tiveram implicações na nossa prática 

docente. 

 Durante a exibição do vídeo optei por fazer algumas pausas com a preocupação de 

perguntar aos alunos se eles estão entendo. Ouvi uma resposta que foi importante para meu 

reconhecimento das especificidades do trabalho com projetos de letramento. Um determinado 

aluno disse: estamos entendendo (falou em nome da turma), pois o mestre de obra do vídeo 

fala parecido com nossos pais. Enquanto o vídeo continuava a ser exibido, refleti 

silenciosamente como é importante valorizar e reconhecer a oralidade dos agentes de 

letramento envolvidos no projeto, ou seja, os alunos e a comunidade que os cerca com seus 

saberes da tradição.  

 Depois da exibição total do vídeo, questionei aos alunos, para assim começarmos uma 

discussão em sala, se aquele tipo de cisterna poderia ser realizado no município de 

Mamanguape. Ouvi duas respostas que foram pertinentes para o desenrolar da discussão.  Um 

determinado agente diz: é fácil professor construir uma cisterna dessa, meu pai saber fazer, 

eu acho e um outro agente sugere: professor e se o prefeito fizesse uma cisterna dessa em 

cada bairro acho que resolveria o problema daqui. Então questionei a todos os agentes de 

letramento presentes em sala se o responsável pelo problema de abastecimento era o prefeito. 

Eles foram enfáticos em responder que sim. Depois refiz a pergunta e disse: Mas você acham 

que o prefeito é o único responsável pelo problema? Mais uma vez ouvi que sim. Percebemos 

que eles, até o momento, não conseguiram entender que o problema do abastecimento de água 

em Mamanguape tem vários responsáveis, como o próprio prefeito, a GAPEPA, o histórico de 

como o município foi construído, dentre outros. No entanto, respeitei o que esses alunos 

sabiam naquele momento e busquei, a partir desse conhecimento prévio, alargar a 

compreensão de todos por meio do dialogo.  
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A seguir trazemos as respostas dadas às questões de alguns alunos, ou seja, agente de 

letramento depois da visualização do vídeo em discussão, mediante a atividade proposta.   

 Na primeira questão, os estudantes foram solicitados a responder de forma justificada 

se era possível construir uma cisterna de placas em qualquer lugar.   

 O agente de letramento A28, respondeu o seguinte:  

 

Imagem 12 – Registro do A28 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

 Observou-se que o A28 tem uma consciência de algo construído para servir a uma 

comunidade (o vídeo tem uma abordagem social, pois essas cisternas são estratégias criadas 

para as populações que sofrem com a falta de água, principalmente no nordeste brasileiro) 

deve ser preservado e compreendeu bem os ensinamentos tratados no vídeo, sob a narrativa 

do mestre de obras encarregado pela construção da cisterna. No vídeo, o mestre de obras 

deixa claro que é preciso um lugar adequado para a efetiva construção da cisterna e o 

compromisso de preservá-la, fazendo manutenções que permitam a manutenção da qualidade 

da água.  

 Outro agente de letramento, mostra que compreendeu a mensagem do vídeo, e deixa 

claro sobre onde se deve construir uma cisterna. Vejamos a figura abaixo: 

 

Imagem 13 – Registro do A7 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

  

 O agente de letramento A7, preocupa-se com a contaminação da água e sugere que a 

cisterna seja construída em um lugar que essa água seja aproveitada da melhor forma, e de 

preferência limpa, o que demonstra entendimento de um dos aspectos sugeridos no vídeo para 

esta construção. 
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Os dois agentes de letramento aqui relatados e que representam a maioria das 

respostas dadas as perguntas dessa prática de letramento, fizeram-nos refletir sobre o quanto o 

problema da falta de água no município de Mamanguape-PB é latente. Percebemos o quanto 

os agentes assistiam o vídeo com atenção, como se aquela ação abordada fosse uma 

possibilidade de melhoria em suas vidas. De fato, a construção das cisternas seria uma 

maneira de amenizar o falta de água na casa dos munícipes, de forma simples e econômica.  

 Enquanto docente, refleti o quanto discutir uma problemática que “mexe” com as 

emoções dos nossos alunos, à medida que envolve sua realidade cotidiana, possibilita um 

trabalho prazeroso, tanto para eles quanto para o professor. Confirma-se, ainda, a 

potencialidade do trabalho com projetos de letramento para abordagens interdisciplinares, 

como aponta Fazenda (2012).  

  A segunda pergunta que foi feita aos alunos, nessa prática, questionei: “o que você 

reconhece como sendo conteúdos da disciplina de Matemática que foi abordado no vídeo?”. A 

seguir a resposta de quatro agentes de letramento, quais sejam: A11, A19, A20 e A25, os 

quais representam o pensamento de outros estudantes da turma. 

 

Imagem 14 – Registro do A11 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

Imagem 15 – Registro do A19 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 
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 Imagem 16 – Registro do A20

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

Imagem 17 – Registro do A25

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

 Os quatros agentes de letramento A11, A19, A20 e A25, identificaram elementos de 

conteúdos matemáticos, tais como: circunferência, proporção, volume. Além disso, elencam 

palavras que fazem parte de outros conteúdos matemáticos, como largura, tamanho, 

comprimento, quantidade, medidas, diâmetro, centímetro, circulo, espessura.  

 Percebo que no ato de identificar essas palavras e conteúdos matemáticos, podemos 

afirma que os estudantes fazem a relação com conteúdos matemáticos. Entretanto, talvez 

pelas limitações do questionamento feito, ou mesmo da dificuldade, percebida em outras 

situações, de sistematização escrita dos seus pensamentos por esses alunos, eles não 

conseguiram ampliar a resposta de modo a deixar claro o que desses conhecimentos e de que 

forma eles foram aplicados.      

 O A20 fala em circunferência, medidas, diâmetro e comprimento. Observamos que são 

elementos que compõem o conteúdo de circunferência, pois, quando abordado em sala de 

aula, definimos seus elementos principais, que são: raio, diâmetro, cordas, centro e 

comprimento da circunferência.  

 O A19, por sua vez, foca no conteúdo de medidas de comprimento, pois ao escrever 

comprimento e centímetros, deixa claro o que mais chamou atenção no vídeo. Já o A11, 

sinaliza para o conteúdo de volume, ao escrever sobre largura, espessura e tamanho.  

 Reconheço que foi importante pedir aos agentes de letramento que identificassem os 

conteúdos, pois assim, foi possível ter uma ideia de quais conteúdos eles já tinham pelo 
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menos contato inicial, valorizando o que eles já sabem, possibilitamos assim, elaborar novas 

práticas diante da realidade dos agentes.  

 Quanto à terceira questão referente ao vídeo, os alunos foram perguntados sobre quem 

era o responsável, na opinião deles, pela falha no abastecimento de água no município de 

Mamanguape-PB.  

 A resposta foi unânime e apontou o prefeito da cidade, na pessoa do então senhor 

Eduardo Carneiro de Brito, como o principal responsável pelo problema. Mesmo sabendo, 

que o prefeito não era o único “culpado” pelo mal abastecimento, resolvi, deixar os agentes 

livres, para chegarem a essa conclusão.  

 Diante do disso, resolvemos escrever cartas ao prefeito do município para comunica-lo 

sobre o problema do abastecimento e indicar ações de como construir uma cisterna de planas 

a fim de armazenar água, como relatamos no item seguinte.  

 

3.3.6 ESCRITAS DE CARTAS AO PREFEITO 

  

 A prática intitulada Escritas de cartas ao prefeito teve como objetivo i) desenvolver a 

habilidade de escrita e argumentação, no âmbito do gênero carta. Para essa prática 

disponibilizei três horas aulas.  

 Como procedimento metodológico, solicitei que cada aluno, de forma individual, 

escrevesse uma carta que seria endereçada ao prefeito do município de Mamanguape, a fim de 

comunica-lo sobre o problema de armazenamento de água e dando instruções de como 

construir uma cisterna de placas.  

 Como ficou apontado pelos agentes de letramento, na última prática, que o 

responsável pela possível construção das cisternas no município de Mamanguape-PB, seria o 

prefeito, então foi solicitado que cada aluno escrevesse uma carta que seria endereçada a ele, 

comunicando sobre o problema de armazenamento de água no munícipio e de como construir 

uma cisterna de placas.  

 Antes de começar a escrita, expliquei sobre as características do gênero carta, expondo 

os principais elementos que compõe esse gênero. Para essa prática, busquei fazer parceria 

com o professor de língua portuguesa da escola, porém, não obtive sucesso, tendo em vista 

que os horários não eram compatíveis. Durante a exposição, questionei à turma se o gênero 

carta foi trabalhado em outros momentos pelo professor de língua portuguesa ou de outra 



72 

 

disciplina e a resposta foi positiva. Mesmo assim, reiterei os elementos que caracterizam esse 

gênero textual para a turma, o que durou uma aula.  

Durante as duas aulas seguintes, os estudantes escreveram suas cartas. Percebi que 

muitos usaram várias folhas de borrões, como quem expressava dúvidas na escrita e nos 

argumentos. Durante as aulas ocorreram algumas perguntas do tipo: Qual é o nome completo 

do prefeito? Para qual endereço mandaremos as cartas, para a casa do prefeito ou para 

prefeitura? A resposta a essas questões se deu coletivamente e, ao mesmo tempo, foram 

discutidos esses detalhes na constituição do gênero trabalhado.  

Seguem alguns recortes de cartas produzidos pelos agentes de letramento e as 

reflexões suscitadas destas cartas. 

Vejamos a carta que A6, escreve,  

 

Imagem 18 – Carta ao prefeito do agente A6 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 
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 A agente de letramento, direciona a carta ao prefeito e inicia fazendo a sua 

apresentação, demarcando que é aluna da escola Luiz Aprígio. Depois sinaliza o problema da 

falta de água no município de Mamanguape-PB, ao mesmo tempo que solicita a construção de 

uma cisterna.  

 O A6 alerta que a população sofre com a falta de água e que não tem condições 

financeira para construção dessas cisternas. Ainda mostra-se conhecedora das localidades que 

são as mais afetadas com a falta de água e as cita na carta. Mostra-se uma cidadã consciente 

do problema social abordado no projeto.  

A agente de letramento ainda sugere uma solução para o problema e escreve, que (...) 

uma cisterna em cada bairro eu acho que seria o suficiente para o armazenamento de água. 

E ainda descreve os materiais necessários para a construção dessas cisternas, tais como: (...) 

cimentos, ferros e madeiras. Essa informação traz conhecimentos abordados na prática como 

construir uma cisterna de placas?,  relatada anteriormente.  

Ao final da sua escrita o A6 deixa claro a real situação em que se encontra a população 

e descreve duas formas que são utilizadas armazenar água, ou seja, os reservatórios utilizados 

como “baldes e toneis”.  

Dessa forma, A6 cumpre com o que foi acordado nesta prática de letramento, é fiel ao 

gênero carta e consegue argumentar por meio da escrita. É lúcida dos problemas sociais 

trabalho pelo projeto de letramento em questão e mostra-se uma cidadã consciente e 

conhecedora do seu município de origem.  

 O agente de letramento A7 escreve um carta objetiva ao prefeito de Mamanguape-PB, 

demarcando o problema e sugerindo a solução.  
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Figura 19 – Carta ao prefeito do agente A7 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

Ao ler a carta do agente de letramento A7, percebi que as discussões suscitadas nas 

práticas de letramento anteriormente relatadas, embasaram seus argumentos e isto é escrito 

quando o A7, diz (...) escrevo-lhe esta carta para falar do problema da falta de água em 

alguns bairros de Mamanguape devido a carência de um sistema de abastecimento adequado 

para nosso cidade, já que o que temos não é suficiente para suprir as necessidades.  

Esse agente entende que o município de Mamanguape tem mananciais capazes de 

abastecer todas as localidades em que existe população, no entanto, o problema é a forma de 

abastecimento que é falha e mal projetada.  Percebi que o agente de letramento A7, tem uma 
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escrita mais consciente do que o A6, como isso, é perceptível os níveis de empoderamento das 

questões sociais que nos cercam e como posicionamos frente a eles.   

 Na segunda parte da carta, o A7 detalha os materiais necessários para a construção da 

cisterna, assim como fez o A6. Ele escreve: Para construção das cisternas é necessário: 

placas de concreto, ferro para sustentar as estruturas da cisternas, e material para pedreiros 

com enchada, picareta, martelo, trema, etc. Depois de listar os materiais, o A7 indica a 

quantidade de pedreiros que serão necessários, pois para construir as cisternas no mínimo 5 

pessoas dependendo do tipo de cisterna que será construída. E termina, afirmando que as 

cisternas são simples mas de muita importância, e vão melhor a qualidade de vida da 

população de Mamanguape.  

 Aqui ratificamos, essa prática da escrita das cartas ao prefeito de Mamanguape-PB, foi 

uma sugestão minha, e aceita coletiva pelos os agentes de letramento, no entanto, usamos da 

nossa intencionalidade docente para nortearmos tais decisões. Em sala de aula, depois que os 

agentes de letramento indicaram que o prefeito era o principal responsável pelo problema, 

sugeri que ele fosse avisado por nós, professor e alunos, e surgiu o seguinte questionamento: 

E como ele seria comunicado? Então dei três opções, i) usar o e-mail da escola e construir um 

texto coletivo; ii) enviar cada um de nós um e-mail; e iii) escrever uma carta. O primeiro 

ponto foi descartado, depois que os alunos justificaram que seria difícil escrever todos juntos, 

o segundo ponto, foi descartado porque a grande maioria não utilizava e-mail para se 

comunicar. O terceiro ponto – escrita da carta – foi, das opções dados por mim, a mais viável 

e democrática naquele momento, pois bastava apenas folha de A4 e caneta.  

 Pelas escritas das cartas apresentadas (Imagem 18  e 19), percebemos que as 

informações do vídeo trabalhado na prática anterior foram internalizadas, assim como 

articuladas com os conhecimentos prévios e sociais do problema local que cada aluno tinha a 

respeito do abastecimento e armazenamento de água em Mamanguape.  

 Com relação às nossas reflexões sobre essa prática, deixamos claro o quanto foi 

significativa e nos permitiu refletir sobre aspectos didáticos-pedagógicos relacionados aos 

modelos que reproduzimos e discutimos, corriqueiramente, sobre o ensino de matemática, 

com aulas tradicionais e centradas no conhecimento do professor e com pouca escuta das falas 

dos alunos. Particularmente, sigo o modelo – explicação, atividade e comentários das 

atividades – nas minhas aulas.  

Reconheço que uma atitude que procuro ter, nos comentários das atividades que 

desenvolvo em aula, é a de relacionar o conteúdo matemático trabalhado com questões sociais 

e/ou contextualizadas. Porém, o trabalho na perspectiva do letramento me permitiu ampliar 
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esta possibilidade, visto que possibilita que os alunos se expressem, com argumentos e a partir 

do que sabem sobre esses problemas sociais, por meio da escrita ou oralidade, seja por meio 

do gênero carta ou de qualquer outro gênero. O trabalho nessa perspectiva, que tem o aluno 

como sujeito ativo no processo de conhecimento, permite-nos conhecer melhor esse aluno e 

vislumbrar a interação entre o ensino de Matemática e outras áreas do conhecimento que 

também estão entrelaçadas com os problemas sociais, além de promover uma aprendizagem 

mais significativa, no sentido de aplicar o que é visto na escola em sua vida real.  

 A seguir, descreveremos uma prática, por meio de atividades que foram elaboradas a 

partir das imagens coletas na prática apresentação das imagens coletadas pelo mapeamento, 

que foram transformadas em atividades didáticas contemplando os conteúdos estimativas de 

altura e de profundidade, unidade de medida de comprimento e unidade de medida de 

capacidade 

3.3.7 ESTIMATIVAS, UNIDADES DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE – PARTINDO DAS IMAGENS 

COLETAS 

  

 Nas práticas descritas nos itens 3.3.3 e 3.3.4, os alunos fotografaram os meios pelos 

quais a população mamanguapense armazena água, fazendo um mapeamento do município. 

No desenvolvimento dessas práticas, observou-se o destaque à relação do tema com os 

seguintes conteúdos matemáticos: estimativas de altura e de profundidade, unidade de medida 

de comprimento e unidade de medida de capacidade.   

Essa prática, que durou o tempo de cinco aulas, objetivou, i) desenvolver a visão 

espacial dos alunos por meio da estimativa de altura e profundidade; ii) compreender os 

sistema de unidade de comprimento e capacidade e aplicá-los; e iii) transformar metros em 

centímetros. Como procedimentos metodológicos, a prática foi dividida em quatro momentos, 

quais sejam: no primeiro momento foi entregue a atividade impressa (Apêndice II) em folha 

de papel ofício A4, contendo 5 (cinco) questões.  

Na primeira questão os alunos foram convidados a observar uma imagem 1 (da 

atividade), que estão entre aquelas que foram coletadas durante o mapeamento, e a escrever 

quais conteúdos da disciplina de Matemática estavam presentes nela.  

Na segunda questão, eles foram solicitados a estimar em metros e centímetros a altura 

da caixa d‟água que estava presente na imagem dada, para que transformassem de uma 

unidade para a outra. Na terceira questão perguntei, aos alunos, qual era a mais adequada das 
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unidades de medida para ser utilizada quando precisamos estimar a altura de uma caixa da 

água, a fim que eles percebessem a adequação do uso das unidades. 

Na quarta questão pedi para estimarem a capacidade de água, em metros cúbicos de 

uma cisterna que se encontrava na imagem 2 (da atividade), a fim de estimular a visualização 

quanto a profundidade presente na cisterna (imagem). Na quinta e última questão solicitamos 

que os alunos desenhassem uma miniatura da cisterna e escrevessem as suas dimensões, para 

trabalharmos as questões de proporção e também de estimativa e/ou transformação de 

medidas. 

Os agentes de letramento tiveram duas aulas para responder as cinco questões. Nos 

primeiros quinze minutos, expliquei a proposta da atividade e logo depois começaram a 

responder.  

Nas outras três aulas, que ocorreram no dia seguinte à aplicação da atividade, 

aconteceram os outros momentos (segundo, terceiro e quarto), com a seguinte estrutura: No 

segundo momento, que teve duração de cerca de quinze minutos, ouvimos os alunos sobre as 

possíveis dificuldades em resolver as questões propostas na aula anterior. Pedimos que 

fossem sinceros e relatassem as principais dúvidas.  

No terceiro momento fizemos, coletivamente, a validação das questões da atividade, 

discutimos cada questão, pois as mesmas eram subjetivas e prezava pelos saberes dos alunos 

no momento que fora aplicada. No quarto momento, demos uma aula expositiva, onde 

firmarmos os conceitos matemáticos envolvidos no sistema de unidade de comprimento e 

capacidade, tais como: sua estrutura, quem são os múltiplos e submúltiplos do metro 

(comprimento) e do metro cúbico (capacidade), e a relação existente entre metros cúbicos e 

litros.  

Analisando as respostas dos agentes de letramento nas linhas seguintes, para essa 

descrição dessa prática elegemos três respostas das atividades dadas por três agentes de 

letramento, aleatoriamente.  

Na questão de número 1, pedi que observassem a imagem que foi coletada pelos 

próprios alunos e perguntamos quais conteúdos da disciplina de Matemática eles poderiam 

estudar a partir da imagem em questão. A imagem é de uma caixa de água localizada em um 

bairro periférico de Mamanguape.  

Abaixo trago algumas respostas dos agentes de letramento A6, A13 e A19.  
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Imagem 20– Resposta da questão 1 do agente de letramento A6 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

  

Percebi que o agente de letramento A6, indica conteúdos como, polígonos 

regulares, círculo e cilindro, e afirmava que existem outros.  

Imagem 21 – Resposta da questão 1 do agente do letramento A13 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

Já o agente de letramento A13, indica que se pode calcular a largura e medir o 

comprimento da caixa de água. Vejamos que “largura e comprimento”, são conteúdos 

trabalhados pela própria atividade, portanto, ela limita-se apenas o que foi explorado naquele 

momento em particular, e não consegue articular outros conteúdos matemáticos estudados 

outrora.  
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Imagem 22 – Resposta da questão 1 do agente do letramento A19 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

 O agente de letramento A19 indica como conteúdos matemáticos, assim como o A13, 

o comprimento e a largura, mas vai um pouco além quando afirma que é possível calcular a 

quantidade de água que cabe nela, ou seja, na caixa de água da imagem 1, configurando-se 

no cálculo do volume do cilindro.  

Com relação à questão de número 2, também pedi que a partir da imagem 1, os 

agentes de letramento estimassem a altura da caixa de água e para isso utilizassem a unidade 

de comprimento em metros e depois em centímetros, pois queríamos que eles fizessem a 

transformação de metros para centímetros ou vice-versa.  

 Vejamos os que os agentes de letramento responderam. 

Imagem 23 – Resposta da questão 2 do agente do letramento A6 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

O agente A6, indica que a altura é de 8 metros e ao transformar metros em 

centímetros, indica que são 8000. Observei que existe um erro, o correto seria 800 

centímetros. Como ele não deixou, em sua atividade, os cálculos da transformação, não 

consegui inferir qual foi o procedimento utilizado para a transformação errônea.   
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Imagem 24 – Resposta da questão 2 do agente letramento A13 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

 Já o agente A13, indica que a altura da caixa seria de 10 metros e 20 centímetros, 

observei que esse agente desconhece totalmente o sistema de medida e a relação entre o metro 

(medida central) e o seu submúltiplo, o centímetro. Esse agente de letramento tem problemas 

com a escrita, perceba que ele escreve a palavra “metro” e depois rasura por não saber a grafia 

correta, e a palavra “centímetros” ele escreve “cenprinentros”. Depois de analisar os registros 

de todos os agentes referente a essa prática, conversamos com os professores que atuam nesta 

turma sobre essas dificuldades de escrita, e alguns colegas professores ratificaram as 

dificuldades encontradas por alguns alunos.  

Imagem 25 – Resposta da questão 2 do agente do letramento A19 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

O agente A19, comete o mesmo erro dos demais, indica que altura é de 11 metros, mas 

ao transformar afirma que são 2200 centímetros.  

Comparando as alturas estimadas pelos agentes A6, A13 e A19, percebi que existe 

uma variação entre 8 e 11 metros de altura, ou seja, eles estimaram um tamanho quase que 

homogêneo. No entanto, nenhum deles conseguiu transformar corretamente metros em 

centímetros. Ainda ressaltamos que essa dificuldade foi recorrente em quase todos os agentes 

de letramento envolvidos nessa prática. 

A terceira questão estava interligada com a segunda, pois perguntei qual das medidas - 

metros ou centímetros - seria mais fácil para estimar a altura da caixa de água, pois queria 

uma justificativa dos agentes de letramento.  
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Veja as respostas dos agentes de letramento.   

Imagem 26 – Resposta da questão 3 do agente do letramento A6

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

A resposta dada pelo agente A6 não responde a pergunta, ele escreve uma resposta 

sem referencia às unidades de medida solicitadas na questão anterior, porém demarca que 

pode estimar a altura porque tem “mais ou menos uma base”. Essa “base” que ele menciona 

é, em suma, a sua estimativa.  

O agente de letramento A13, também não consegue responder a questão como o A6, e 

ainda afirma que podemos utilizar uma fita métrica para medir a altura da caixa de água.  

 

Imagem 27 – Resposta da questão 3 do agente do letramento A13 

 

Fonte: Acervo do autor (julho/2015) 

 

Sabemos que uma fita métrica, aquela utilizada pelas costureiras, mede, geralmente 

cerca de 100 centímetros, ou 1 metro, portanto, não seria o instrumento mais viável para se 

medir uma caixa de água.  

Vejamos o que escreve o agente de letramento A19.  
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Imagem 28 – Resposta da questão 3 do agente de letramento A19 

 

O A19, responde certeiramente que a melhor medida de comprimento a ser utilizada 

nessa situação é o metro, e justifica dizendo que quando não sabemos a quantidade exata é 

mais fácil definir em metros que em centímetro”. Na verdade, quando a medida não é um 

número inteiro positivo, podemos utilizar as duas unidades de medida, portanto, o metro e o 

centímetro. Por exemplo: a altura da caixa de água mede 1 metro e 15 centímetros. 

Entendemos que para estimar, usamos a aproximação, e talvez seja isso que o agente quer 

expressar com sua escrita.  

Analisar a escrita do agente A19 é uma atividade docente que requer uma 

sensibilidade para o que o aluno escreve, pois seu texto é carregado de singularidades e de 

regionalismo.  

A seguir, trago a prática de letramento uma casa sustentável, onde descrevo a 

preparação para a visita, a entrevista o idealizador da casa e a escrita dos relatórios de visita 

escritos pelos alunos.  

3.3.8 UMA CASA SUSTENTÁVEL  

 

 A prática Uma casa sustentável teve como objetivo i) compreender, por meio da 

observação e discussão, a importância do reaproveitamento de água para uma tomada de 

consciência social. E teve duração de 5 horas-aulas.  

Como procedimentos metodológicos, estruturamos essa prática da seguinte forma i) de 

início, em sala de aula, os alunos ficaram divididos em grupos, para organizar a visita, onde 

um grupo ficaria responsável por fotografar e filmar, e outro grupo responsável pela 

elaboração de perguntas semiestruturadas, que foram feitas ao responsável pela casa 

sustentável a fim de saber qual é sua concepção sobre o reaproveitamento e o desperdício de 

água nas residências do município que ele mora, e para compreender quais são as técnicas que 

ele usava para armazenar água e depois reaproveita-la; ii) entrevista com o idealizador da casa 

sustentável a fim de compreender o que levou ele a construir a casa de forma sustentável; 
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iii)compreender, por meio da observação e discussão, a importância do reaproveitamento de 

água para uma tomada de consciência sobre a sustentabilidade; iv) reconhecimento das 

formas geométricas utilizadas, assim como as suas dimensões (medidas) e capacidades 

(volumes), e v) ao final da visita, escrita de um relatório, destacando o que foi aprendido e as 

percepções sobre a fala do entrevistado.  

Nas duas primeiras aulas, um grupo se organizou para elaborar as perguntam que 

seriam feitas ao idealizador da casa sustentável, outro grupo de alunos pensou de que forma 

gravaria essa entrevista, e outros ficaram responsáveis pelas fotografias.  

O grupo responsável pelas perguntas, elegeu uma representante para ser a repórter e, 

juntos elaboraram as duas perguntas que iniciaria a entrevista, i) de onde partiu a ideia de 

fazer o sistema de armazenamento de água, por meio da calha e da cisterna? e ii) Como é 

utilizada a água armazenada pela cisterna? e decidiram, que as demais perguntas da entrevista 

seria feita na hora.  

A repórter escolhida, questionou-me se poderia levar um papel com as perguntas 

escritas, de imediato eu respondi que sim. Ela ainda me sugeriu que ficaria “bonito” se as 

perguntas fossem feitas de maneira informal, como uma conversa. Nesse momento, percebi o 

protagonismo de uma jovem e rapidamente questionei os demais alunos da sala sobre a ideia 

dela, e todos acham melhor que fosse dessa forma. Um agente de letramento ainda 

acrescentou: professor, assim é mais jovem, é mais a nossa cara.  

A seguir destaco uma imagem que mostra o momento da entrevista com o idealizador 

da cada sustentável.  

Imagem 29 – Momento da entrevista com o idealizador da casa sustentável 

 

Fonte: Acervo dos alunos (setembro/2015) 
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Nesse momento da entrevista, estava acordado que seria apenas o entrevistado e a 

repórter escolhida pelo grupo responsável, porém, no momento que iniciaríamos a entrevista,  

o idealizador me convidou para participar e os alunos apoiaram a esse convite. Então, fiquei 

como um mediador da entrevista, ou seja, como alguém que fazia a interlocução entre os 

alunos e o entrevistado, mas ratifico que a repórter cumpriu com seu papel que tinha sido 

acordado com os demais agentes de letramento.  

Como tinha sugerido a aluna, a entrevista transcorreu como um bate-papo informal, e 

durante sua realização o idealizador da casa sustentável relatou porque tinha tomada a 

iniciativa de construir a residência daquela forma, atentando para o armazenamento de água. 

Ele relatou que partiu da necessidade do planeta, pois, achava que o maior problema do 

futuro é a questão hídrica. Ainda explicou em detalhes como pensou e projetou a casa, como 

utiliza a água recolhida pela o sistema de calha e sobre os utensílios que são reutilizáveis 

para a construção de alguns espaços da residência.  Aqui, ratifico que o entrevistado torna-se 

um agente de letramento do nosso projeto por contribuir com reflexões pertinentes sobre a 

temática estudada.  

Dividi a turma em seis grupos para que pudessem escrever os relatórios da visita a 

casa sustentável. Por meio desses relatórios, vamos entender como é organizada essa casa 

sustentável. Aqui, trago o relatório do G1 e G3 , escolhidos esses dois grupos aleatoriamente.  

Vejamos o que escreveu o G1, em seu relatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

Imagem 30– Relatório da visita a casa sustentável do grupo G1 

 

Fonte: acervo do autor (setembro de 2015) 

 

Na primeira parte do relatório, o redator escolhido pelo G1, escreve que visitou a 

cada do “Caio”, esse aluno, que é filho do idealizador da casa sustentável, é um agente de 

letramento bastante ativo e colaborou e viabilizou a ida da turma na sua residência. Observe 

que o redator, fala sobre a estrutura da piscina. Quando a imagem dessa piscina foi mostrada 

na prática apresentação das imagens coletadas pelo mapeamento, os agentes de letramento 

afirmaram que ela tinha uma base quadrada, no entanto, quando a vi, percebi que era um 

trapézio retângulo, e convidei alguns para medirem, na presença de todas as dimensões da 

piscina a fim de investigar sua estrutura. O semi circulo, que o redator informar encontrar na 

piscina é um batente em forma de “meia lua”, como é comumente chamado na região. O 

grupo consegue internalizar as informações e expressa que a cisterna tem capacidade para 10 

mil litros de água. Durante a entrevista, quando perguntado sobre a quantidade de litros que 

cabia na cisterna, o idealizador afirma que está em um intervalo de 7 a 10 mil litros de água. 

Percebemos que o grupo escolheu pelo teto informado pelo dono da casa.  

 

  Imagem 31 – Continuação do relatório da visita a casa sustentável do grupo G1 
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Fonte: acervo do autor (setembro/2015) 

 

Alerto que na casa sustentável existe uma cisterna, uma caixa d‟água, uma piscina e 

um tanque. Esses quatro reservatórios estão interligado. O redator explica o processo entre a 

cisterna e a caixa d‟água, como mostra a imagem supracitada. A calha que o redator 

esclarece comtempla todo o telhado da residência, aproveitando, assim toda a água da chuva. 

A piscina e o tanque estão lado a lado, pois, segundo o idealizador, ele aproveita água da 

piscina para a criação de peixes que acontece no tanque. Ela ainda ressaltou quem só utiliza a 

piscina quando realmente existe a possibilidade sustentável do uso.  

Quanto aos materiais, que redator se refere, o idealizador utiliza pneus, garrafas de 

vidro e plástico, restos de cerâmicas, baldes quebrados, dentre outros materiais que poderiam 



87 

 

ser considerados lixo e que, nas mãos dele, tornou-se itens de decoração, vasos de plantasse 

centro de mesa, por exemplo.  

Vejamos agora, parte do relatório do G3 que ratifica muitas informações dadas pelo 

relatório do G1, assim como trás novas informações.  

 

Imagem 32 – Relatório da visita a casa sustentável do grupo G3 

 

Fonte: acervo do autor (setembro/2015) 

 

 

O redator do G3, escreve como o idealizador da casa sustentável utiliza a água e 

pontua que a agua disponibilizada pela CAGEPA que abastece quase toda a cidade de 

Mamanguape, não chega na sua residência. Essa limitação fez com quer um morador furasse 
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um poço e disponibilizasse água para os demais, de forma cooperativada.  

Como já mencionado nessa prática, eu, como ajuda de alguns alunos fizemos a 

medida da piscina que inicialmente foi apresentada com uma base quadrada e depois 

constatada que tinham uma base trapezoide. Como o próprio idealizador não sabia dessa 

informação, eu e os alunos prometemos que iriam fazer os cálculos em sala de aula e 

mandaríamos as informações para ele. Observe que o G3, apenas lista as dimensões e a 

profundidade, mas não delimita que medida pertence a base maior e menor, e qual é altura.  

No dia da entrega desses relatórios a mim, em sala de aula, fizemos a leitura publica 

de todos os relatórios. Nesse momento, depois da leitura, questionei sobre o porquê dos 

relatórios não trazerem mais elementos matemáticos, tendo em vista que durante a entrevista 

e com a própria visualização da casa emergiram muitos desses elementos. Dois grupos 

responderam que não sabiam que dentro de um relatório poderia ter muitas informações 

matemáticas. Tomei a reflexão para mim, enquanto professor e fomentador de um projeto de 

letramento e percebi, que ainda existe uma dicotomia muito latente entre a utilização do 

gênero discursivo com as proposta de ensino de matemática, portanto, não do dia para a noite 

que nós, professores vamos nos distanciar de práticas mais tradicionais, assim como é um 

processo difícil para os alunos articularem o ensino de Matemática com práticas sociais.   

Nessa prática o que eu acrescentaria, fazendo uma reflexão docente, seria a reescrita 

desses relatórios, discutindo ponto a ponto, no entanto, a própria organização da escola e o 

grande número de dias que não houve aula por falta de água, e outros problemas 

gestacionais, e ainda por conta que o mês de setembro é considerado o mês “D” de 

culminância do projeto de intervenção pedagógica da escola, e os alunos estavam ocupados 

com outras atividades desse projeto, não foi possível realizar.  

 

3.4 AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO, O PLANEJAMENTO E A DOCÊNCIA.  

 

A seguir, apresentamos um quadro resumo que indica quais práticas de letramentos 

foram desenvolvidas durante o projeto e relatadas neste relatório de pesquisa, assim como os 

agentes de letramento diretos e indiretos, os gêneros discursivos que utilizamos em cada 

prática e a quantidade de horas/aulas que foram necessárias para o desenvolvimento das 

práticas de letramento. 
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Quadro 5–  Resumo das práticas de letramento desenvolvidas no âmbito do projeto 

Abastecimento e Armazenamento de água no Município de Mamanguape-PB. 

Praticas de letramento Agentes de 

letramento 

Gênero 

Discursivo 

Horas/aula

s 

1. Emergindo a temática do 

Projeto 

Professor, 

alunos e Grupo 

CONTAR 

Texto 

opinativo 

3 

horas/aulas 

2. Abastecimento de água em 

Mamanguape 

Professor e 

alunos 

Notícia de 

jornal 

2 

horas/aulas 

3. Mapeamento por meio de 

imagens 

Professor, 

alunos e 

moradores da 

comunidade 

Imagens 

Atividade 

extra sala de 

aula 

realizada 

junto a 

comunidade 

4. Apresentação  das imagens 

coletadas pelo mapeamento 

Professor e 

alunos 

Foto 

Legenda 
3 horas 

5. Como construir uma 

cisterna de Placas? 

Professor e 

alunos e Grupo 

CONTAR/OBE

DUC 

Vídeo 

tutorial 
2 horas 

6. Escritas de Cartas ao 

Prefeito 

Professor e 

alunos. 
Carta 3 horas 

7. Estimativa, Unidade de 

comprimento e Capacidade – 

Partindo das imagens coletadas 

Professor, 

alunos, 

moradores da 

comunidade 

Atividade 

Proposta 
5 horas 

8. Uma casa sustentável 

Professor e 

alunos, 

idealizador da 

casa e direção 

escolar 

Fotos, 

Vídeos e 

relatório. 

5 horas 

 

 Depois de descrever algumas práticas realizadas no âmbito do projeto de letramento 

abastecimento e armazenamento de água no município de Mamanguape-PB, analisamos, à 

luz do referencial teórico adotado neste trabalho dissertativo, os elementos que constituem os 

termos e seus principais teóricos, tais como projeto de letramento e suas especificidades e 

agentes de letramento com Kleiman (2000); Oliveira, Tinoco e Santos (2014), o dialogo 

critico com Freire (2013), a aprendizagem situada com Oliveira, Tinoco e Santos (2014), o 

letramento matemático com Gomes e Noronha (2015), a concepção de linguagem com Correa 

(2009); Nunes e Kramer (2011) e leitura em matemática com Lima e Noronha (2014) os 

gêneros discursivos com Leite e Barbosa (2014). 
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 O projeto de letramento aconteceu, seguindo os passos que Kleiman (2000) delimita 

na sua definição, pois a temática do projeto foi de interesse real na vida dos alunos, pautado 

pela resolução de problemas, onde constata-se na prática emergindo a temática do projeto, e 

foi permeado pelo uso social da escrita (ensino pelo gênero). O primeiro texto usado durante 

o projeto foi do gênero notícia, da esfera jornalística, onde ele noticiava as reinvindicações da 

população mamanguapense junto ao órgão responsável pelo abastecimento de água, 

caracterizando a leitura de um texto de real circulação na comunidade de prática (comunidade 

de aprendizagem). A leitura desse texto foi democratizada segundo a capacidade dos agentes 

de letramento envolvidos, ou seja, professor e alunos, em um trabalho coletivo, onde esses 

elementos encontra-se na prática abastecimento de água em Mamanguape-PB. E todo projeto 

se deu de com uma abordagem colaborativa.  

 Referente ao projeto, admito que ocorreram falhas referente ao planejamento e a 

escuta sensível dos alunos, principalmente no inicio do projeto, pois eles tinham uma postura 

muita passiva diante das decisões. Ratifico que nas práticas de letramento os conhecimentos 

são produzidos na horizontalidade, onde os agentes de letramento segundo Oliveira, Tinoco e 

Santos (2014), aqueles que participam direto ou indiretamente do projeto, dialogam segundo 

suas habilidades, competências e saberes diversos. Percebo que meus alunos estão como 

chama Freire (2013), ainda na condição de sujeitos oprimidos e assim como eles, coloco-me 

como um sujeito da reflexão e ação, onde aprendo e ensino com o outro.  Por isso, a 

ratificação dos erros no planejamento e nas ações docentes durante o desenvolvimento do 

projeto, pois somos sujeitos sociais, e temos o direto ao erro, mas com indicações de 

reconhecer esses erros e modifica-los. Essas características foram observadas durante todas as 

práticas de letramento relatadas nesse trabalho, principalmente nas práticas emergindo a 

temática do projeto e abastecimento de água em Mamanguape-PB, que foram as duas 

primeiras a serem desenvolvidas.  

 O problema social que o projeto tratou – abastecimento e armazenamento de água em 

Mamanguape – foi discutido em todas as práticas relatadas, com mais ou menos intensidade. 

Ratifico que não era pretensão do projeto resolver o problemas, mas discutir, segundo as 

capacidades de cada um dos agentes de letramento.  

 O letramento matemático adotada por Gomes (2015), foi utilizada durante o 

desenvolvimento do projeto de letramento, porém acrescento alguns elementos decorrentes da 

especificidade das aulas de Matemática nos anos finais do ensino fundamental. 
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Quadro 6 – Caracterização do letramento matemático no aspecto teórico-metodológico  

Planejamento Conteúdo Metodologia Avaliação 

Dinâmico 
Baseado na relação 

com a temática social 
Diversificada Continua 

Problematizador 
Não linear: não segue 

pré-requisitos fixos 
Dinâmica Qualitativa 

Considera o aspecto 

social 

Interlocução com 

outras áreas do 

conhecimento 

Dialógica 

Diferentes 

instrumentos 

avaliativos 

Participativo   Dialógica 

Considera o aspecto 

didático do ensino 

de Matemática  

Resolução de 

problemas sociais com 

o foco na Matemática  

Diversificada com 

foco nas tendências 

do ensino de 

Matemática  

Qualitativa  

Fonte: Adaptado de GOMES (2015, p. 83) 

 

 Indico que nas aulas de Matemática dos anos finais do ensino fundamental, o professor 

de Matemática que pretende trabalhar com projeto de letramento matemático (GOMES, 

2015), precisa atentar para os conteúdos da disciplina de Matemática a ser trabalhados com 

foco na resolução de problemas sociais e matemáticos, ou seja, trabalhados de forma 

problematizada, e utilizando uma metodologia diversificada e com foco nas tendências do 

ensino de matemática. Essa inclusão que agora faço ao trabalho de Gomes (2015), só foi 

percebido depois do termino do projeto de letramento desenvolvido em minha turma.  

 Os conteúdos matemáticos que emergiram durante as práticas analisadas e que foram 

trabalhados: estimativas de medidas, polígonos, poliedros, proporção e razão, unidades de 

medida de comprimento, unidades de medida de capacidade. No entanto, o projeto vislumbra 

outros conteúdos que não foram trabalhados, como: função afim, equações do primeiro grau, 

cálculo mental e operações fundamentais.  

Com relação à leitura em aulas de matemática (LIMA & NORONHA, 2014), os 

alunos mostraram dificuldade em escrever, ler e compreender informações matemáticas, 

principalmente nas práticas Apresentação das imagens coletadas; Como construir uma 

cisterna de placas?; Escritas de carta ao prefeito; Estimativas, unidades de comprimento e 

capacidade – partindo das imagens coletadas e uma casa sustentável.  

Uma crítica que faço ao planejamento e ações desenvolvidas neste projeto, foi a 

omissão da reescrita dos alunos em algumas práticas. Percebo que na prática da Apresentação 
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das imagens coletas, deveria ter acordado com os alunos qual seria a melhor forma de expor 

as fotos para cada grupo, democratizando essa apresentação, pois tiveram grupos tímidos que 

não conseguiram expor o que fora mapeado e, talvez com ajuda de outros gêneros tivessem 

conseguido obter sucesso.  

Os gêneros discursivos (LEITE & BARBOSA) perpassaram todas as práticas de 

letramento, tais como: texto opinativo, noticia de jornal, imagens e foto legenda, vídeo, carta e 

relatório. Esses gêneros foram escolhidos, coletivamente, pelos agentes de letramento – 

professor, alunos e Grupo Contar – e trabalhados em sala de aula.  

A escrita permeada pela prática social da comunidade de aprendizagem, deu-se de 

forma situada e horizontalizada (KLEIMAN, 2000; OLIVEIRA, 2010), onde os sujeitos 

foram ouvidos e os diálogos foram centrados nas relações interpessoais, com a coparticipação 

social (OLIVEIRA, TINOCO & SANTOS, 2014).   

Os aprendizados docentes que foram emergindo ao longo do projeto de intervenção 

diz respeito aos didáticos pedagógicos. Para esse projeto, planejar e (re)planejar as ações que 

mudavam rapidamente por conta da dinâmica da escuta sensível de todos os agentes de 

letramento e do seu protagonismo, assim como a centralidade dos alunos no processo de 

ensino e aprendizagem, nos colocou diante da necessidade de atentar para os aspectos 

pedagógicos do ensinar, como elaborar objetivos de aula e planejar ações que estivessem de 

acordo com a proposta do letramento e os objetivos,  analisar o desenvolvimento qualitativo 

da aprendizagem dos alunos, reforçar a ligação do ensino de Matemática com a 

interdisciplinaridade, reconhecimento dos saberes da tradição dos sujeitos envolvidos no 

projeto de letramento, entre outros aprendizados sociais, como o olhar para os problemas 

sociais, tudo isso foi sensibilizado e aprendido por conta do desenvolvimento do projeto e 

dessa pesquisa.  

Para ilustrar, trazemos na imagem seguinte uma correlação entre os componentes de 

integração de projeto de letramento defendido por Oliveira (2010) e o projeto de letramento 

intitulado Abastecimento e armazenamento de água no município de Mamanguape-PB que 

analisado neste relatório de pesquisa.   

 

Imagem 33 - Componentes do projeto de letramento abastecimento e armazenamento de 

água no município de Mamanguape-PB 
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Fonte: Acervo do autor 

  

Em suma, ao analisar de forma geral as oito práticas relatadas e os componentes de 

integração de um projeto de letramento, percebe-se que o projeto de letramento matemático 

abastecimento e armazenamento de água no município de Mamanguape-PB aconteceu com 

suas especificidades.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DE UM AGENTE DE LETRAMENTO 

 

Esta sessão tem objetivo de apresentar considerações, ainda não contempladas, de 

aspectos observados durante o processo de realização da pesquisa que relato neste trabalho, 

bem como no próprio relato. E também apontar questionamentos que podem gerar novas 

pesquisas relacionadas aos projetos de letramento e sua consecução. A seguir, portanto, 

discuto cada objetivo que foi traçado para a pesquisa, reapresento os resultados alcançados e 

tento extrapolar para outras discussões possíveis.  

Ao analisar o primeiro objetivo especifico (i) Compreender aspectos referentes ao 

processo de (re)elaboração coletiva do planejamento e desenvolvimento de um projeto de 

letramento em aulas de matemática, percebi que para compreender os aspectos da 

(re)elaboração do planejamento e do desenvolvimento do projeto foi preciso refletir durante 

toda sua realização. Fiz essa reflexão com a ajuda dos agentes de letramento envolvidos, cada 

um segundo suas condições.   

O agente de letramento caracterizado pelo Grupo CONTAR/UFRN propiciou vários 

momentos de reflexão docente por meio do projeto de extensão Letramento em práticas 

interdisciplinares de ensino, espaço de formação onde discuti, junto ao grupo, aspectos 

conceituais e didático-pedagógicos específicos dos projetos de letramento, que eram 

vivenciados durante a execução do projeto. Já com meus alunos, também agentes de 

letramento, foi propiciada a (re)elaboração das práticas por meio do diálogo constante, 

permeado pela escuta sensível do outro. No inicio do projeto foi difícil ouvi os alunos de 

forma sensível, pois estava habituado a ser o centro do processo de ensino e aprendizagem, 

onde apenas eu tomava as decisões em sala de aula.   

No trabalho com os projetos de letramento nas aulas de matemática, o professor dessa 

disciplina precisa compreender que planejar ações com os demais agentes de letramento – 

alunos e outros professores, diretores, coordenadores pedagógicos – requer, por natureza, a 

aceitação dos saberes dos demais. Esses saberes são os científicos, mas também os saberes da 

tradição da comunidade de aprendizagem na qual o projeto de letramento está sendo 

desenvolvido.  

Com relação ao segundo objetivo especifico (ii) Identificar os aprendizados docentes 

decorrentes do desenvolvimento de um projeto nesta perspectiva. Ratifico que os 

aprendizados docentes que foram emergindo ao longo do projeto de letramento dizem respeito 

aos didático-pedagógicos. Para identificar esses aprendizados docentes, foi preciso que a 

minha reflexão fosse pautada pela auto avaliação e pela escuta sensível do outro. Esse outro 
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que falo, são os agentes de letramento envolvidos no projeto. Ainda ressalto que os 

conhecimentos didático-pedagógicos adquiridos ao longo do curso de mestrado foram cruciais 

para que eu pudesse identificar, nas práticas, os aprendizados que emergiam do 

desenvolvimento do projeto de letramento.  

Aqui sinalizo quais foram os aprendizados docentes emergentes do desenvolvimento 

do projeto. Planejar e (re)planejar as ações que mudavam rapidamente por conta da dinâmica 

da escuta sensível de todos os agentes de letramento e do seu protagonismo, assim como a 

centralidade dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, colocaram-me diante da 

necessidade de atentar para os aspectos pedagógicos do ensinar. Portanto, tive que 

(re)aprender a elaborar objetivos de aula e planejar ações que estivessem de acordo com a 

proposta do letramento e os objetivos,  analisar o desenvolvimento qualitativo da 

aprendizagem dos alunos, reforçar a ligação do ensino de Matemática com a 

interdisciplinaridade, reconhecer os saberes da tradição dos sujeitos envolvidos no projeto de 

letramento, entre outros aprendizados sociais, como o olhar para os problemas sociais da 

comunidade de aprendizagem. Todos esses aprendizados foram sensibilizados e percebidos 

por conta do desenvolvimento do projeto de letramento, e foram sistematizados devido à 

pesquisa realizada sobre essa ação.  

Esses aprendizados são importantes para um professor de matemática, pois nem 

sempre durante a formação inicial temos a oportunidade de discutir uma proposta de prática 

docente na perspectiva dialógica. E, penso que, mesmo que haja algumas leituras e/ou 

discussões esse sentido, há uma profunda diferença entre essas ações formativas e a realização 

de uma vivência concreta da temática, que traz elementos da prática difíceis de serem 

percebidos apenas na discussão teórica.  

A pesquisa mostrou que o desenvolvimento de um projeto de letramento envolve uma 

gama de aprendizados docentes diretamente relacionados à mudança de postura didático-

pedagógica em sala de aula, que esse tipo de projeto requer.   

A necessidades de ajustamento do percurso ao longo das constantes (re)elaborações do 

projeto, pela premissa da colaboração e participação dos agentes de letramento em todas as 

fases de realização, é um momento ímpar desses agentes aprenderem sobre as fronteiras e 

possibilidades do individual e coletivo, sobre responsabilidades na realização de uma 

empreitada comum, seja o debate de um texto ou sua reescrita, ou ainda o planejamento de 

uma visita, de uma entrevista,  o mapeamento da cidade a fim de conhecer melhor um 

problema social, dentre outros.  
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Desta forma, ainda destaco como aprendizado docente percebido, a necessária 

destituição, para a efetivação de um projeto de letramento, de uma percepção de aula, ensino, 

aprendizagem, centrados em um planejamento único feito pelo professor, com todos os 

recursos e percursos previamente definidos e o conteúdo no cerne dessas aulas. Quando a 

realização desse projeto em aulas de Matemática é coordenado por um professor de 

matemática, isso se potencializa, pois ainda são muito fortes as concepções do professor e o 

conteúdo como centro do processo na formação do professor de Matemática. 

Essas percepções relativas aos objetivos específicos mostram como o objetivo geral 

identificar e analisar os aspectos relativos ao ensino da Matemática a partir do 

desenvolvimento de um projeto de letramento com alunos do 9° ano do ensino fundamental 

foi alcançado.  

Com relação à questão de pesquisa: Como o desenvolvimento de um projeto de 

letramento pode contribuir para o ensino de Matemática numa perspectiva dialógica entre o 

professor e alunos?  

O projeto de letramento contribui para o ensino de matemática, especificamente, 

quando favorece que os alunos atribuam, aos conteúdos matemáticos estudados, significados 

mais próximos deles. Isso se dá em decorrência de um processo didático dialógico, baseado 

em um problema social reconhecido pelos agentes de letramento, o que aproxima os temas 

matemáticos que emergem do problema de todo o processo de investigação, leituras, escritas, 

discussões etc., pertinentes ao desenvolvimento do projeto. Nesse sentido, não estuda-se o 

conteúdo pelo conteúdo, ou o conteúdo como fim, mas como meio para a compreensão e 

busca de alternativas para o problema, que é o objetivo comum dessa comunidade de 

aprendizagem, que atua de forma dialógica. 

Nessa perspectiva, a forma como os conteúdos de Matemática foram emergindo e se 

conectando na realização do projeto, a partir do trabalho com diferentes gêneros discursivos, 

permitiu o trabalho de forma não linear e conectado com a realidade dos alunos, de forma 

contextualizada.  

A contribuição principal, no entanto, é o fato de o desenvolvimento do projeto de 

letramento permitir ao professor de Matemática ensinar em constante diálogo com os alunos, 

pois no momento em que o professor permite que o aluno participe do desenvolvimento do 

projeto, sendo ele o centro do processo de ensino e aprendizagem, ele possibilita que esse 

aluno seja protagonista da sua aprendizagem, e torne-se corresponsável junto ao professor.  

Como toda pesquisa extrapola o previamente definido, foram percebidos, ainda, 

aprendizados discentes. Explicito, portanto, o envolvimento crescente dos alunos, ao longo da 
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realização do projeto, por exemplo, nos debates, argumentações e posicionamentos 

individuais, já que no início eram quase inexistentes, com muito esforço meu para que 

houvesse alguma participação, e, aos poucos, o envolvimento foi acontecendo numa 

concretização dos diálogos e no aprendizado de todos nós, agentes de letramento, para a 

existência da dialogicidade. 

Foi visível, ainda, o quanto alunos que outrora não se concentravam nas aulas de 

matemática, foram para o outro polo, o de “melhores” agentes de letramento, com 

envolvimento total nas práticas de letramento, sugerindo, questionando, como suscitadores de 

formas práticas e motivadores de outros agentes de letramento.  

Explicitamos que os alunos envolvidos na pesquisa têm dificuldades com relação a 

conteúdos tanto da Matemática quanto da Língua Portuguesa, tais como: proporcionalidade, 

unidades de medidas de comprimento e capacidade, área e perímetro de figuras planas, 

volume de sólidos (Matemática), e comentem erros graves de gramática e ortografia (Língua 

Portuguesa).  

A pesquisa ora relatada não objetivou perceber aprendizados específicos de 

habilidades ou competências dos estudantes, mas penso que esse estudo remete à 

possibilidade de pesquisar, por exemplo, como as atividades de escrita e reescrita realizadas 

no âmbito do desenvolvimento de um projeto de letramento contribuem para a proficiência 

escritora dos alunos; ou, ainda, como o trabalho didático com leitura, escrita, debates, 

pesquisas pode contribuir com um maior envolvimento dos alunos como conteúdos 

matemáticos bem como melhor aprendizagem destes. Esse estudo remete também a investigar 

se a realização de projetos de letramento, com discussões permanentes entre os professores, 

pode envolver a escola a ponto de se repensar sua organização curricular.  
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Mamanguape –PB 

Maio de 2015 

 

 

 

Introdução 

 

Conceber a escola como um espaço que valorize as práticas sociais é permitir que 

nossos alunos tenham “voz” no processo de ensino-aprendizagem, que sejam valorizados pelo 

que sabem e como sabem. Essa é uma atitude docente que queremos desenvolver durante toda 

nossa vida profissional.  

Nessa perspectiva, escolhemos trabalhar com o conteúdo imerso no contexto do 

sujeito, ancorados pelos princípios epistemológicos da abordagem histórico-cultural de Lev 

Semenovich Vygotsky, que também encontra consonância com ideias de Paulo Freire. 

Teóricos que fundamentam nossa prática docente. 

Nesse sentido, optamos por trabalhar conteúdos matemáticos aliados a uma prática 

social, e para tanto, escolhemos desenvolver um projeto de letramento
13

 em uma escola 

pública estadual de Mamanguape, Paraíba, intitulado: abastecimento e armazenamento de 

água no município de Mamanguape-PB.   

Geralmente os projetos de letramento escolar surgem do interesse de professores e 

alunos, e seu ponto de partida é uma prática social. Para Kleiman (2000, p. 238), projeto de 

letramento é  

 

um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida 

dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura 

de textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos 

que serão realmente lidos, em um trabalho coletivo de alunos e 

professor, cada um segundo sua capacidade.  

 

 

Apoiados nessa definição de projeto de letramento, trabalharemos a temática da água, 

especificadamente sobre armazenamento e abastecimento, dando ênfase as suas implicações e 

desdobramentos para o dia-a-dia dos sujeitos envolvidos nesse projeto. Adiante justificaremos 

a escolha dessa temática. 

                                                 
13

 Projeto faz parte da pesquisa de mestrado do próprio autor, aluno do Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, participante do Grupo de Estudos em Língua Portuguesa e 

Matemática – CONTAR/UFRN, e  de um projeto vinculado ao Programa Observatório da Educação – 

OBEDUC/CAPES/MEC. 
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 Corroborando com ideia de que “(...) a implicação central do trabalho com projetos de 

letramento é a construção identitária do leitor-escrevente-cidadão-eleitor-participante” 

(OLIVEIRA, TINOCO & SANTOS, 2014, p. 48), apresentamos os sujeitos envolvidos nesse 

projeto, que são os discentes do 9º ano, do turno da manhã da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Professor Luiz Aprígio, que são alunos do autor deste projeto na 

disciplina de Matemática. Atualmente os discentes residem, uma parte na zona urbana e outra 

na zona rural do município de Mamanguape. A faixa etária dos sujeitos é de quatorze anos de 

idade. 

 A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Aprígio está 

localizada no município de Mamanguape-PB. A unidade de ensino é composta por seiscentos 

e oitenta e dois (682) alunos regularmente matriculados (ano letivo de 2015), onde desse total, 

trezentos e quinze (315) são alunos das séries finais do Ensino Fundamental, duzentos e dez 

(210) do Ensino Médio Regular e cento e cinquenta e sete (157) do Ensino Médio na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA. A escola ainda participa do programa 

“Mais Educação” 
14

e do projeto Alumbrar
15

.  

O município de Mamanguape, localizado na zona da mata paraibana, estende-se por 

340,5 km² e contabiliza a quantidade de 42 330 habitantes. Distancia cerca de 60 km da 

capital, João Pessoa. A densidade demográfica é de 124,3 habitantes por km² no território 

municipal.  Uma grande parte dos moradores trabalha em usinas de cana-de-açúcar e no 

serviço público municipal e estadual.  

A seguir abordaremos a problemática escolhida, os objetivos que serão balizadores no 

desenvolvimento do projeto de letramento e as etapas pretendidas durante a realização do 

mesmo.   

 

Problemática do projeto 

 

Nos dias atuais, diante de tanta tecnologia e apoiados pelos avanços da engenharia, 

termos água encanada e de qualidade, todos os dias em nossas casas, deveria ser um fato 

corriqueiro. No entanto, no município de Mamanguape, abrir a torneira e se deparar com ela 

jorrando água é algo que não acontece todos os dias.   

                                                 
14

 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 

7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral.  
15

 O projeto Alumbrar é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Fundação 

Roberto Marinho, tem como objetivo principal do projeto solucionar o déficit dos alunos dos anos finais do 

Ensino Fundamental que apresentavam distorção idade/ano.  



106 

 

 O abastecimento de água no município de Mamanguape-PB é um problema recorrente 

há muitos anos. Detalhes desse problema encontram-se em uma reportagem16 da Companhia 

de Água e Esgota da Paraíba –CAGEPA, intitulada: Presidente da Cagepa recebe moradores 

de Mamanguape. Vejamos parte da reportagem,  

 

Os moradores revelaram que em setembro ano passado [2010] estiveram 

reunidos com a direção da Cagepa, que prometeu soluções para os problemas 

no abastecimento para janeiro deste ano. “Há dois anos sofremos com a falta 

de água em alguns bairros de Mamanguape. Fomos enganados pela antiga 

direção da Cagepa, que prometeu resolver o problema em janeiro e até hoje 

estamos convivendo com o problema”, destacou Paulo Benício, presidente da 

Associação Comunitária Santa Edwiges, acrescentando que as localidades 

bairros mais afetadas com a falta de água são Gurguri, Bela Vista, Rio do 

Meio e Sertãozinho. Depois de ouvir os representantes dos moradores, o 

presidente Deusdete Queiroga apontou algumas medidas que a Cagepa estará 

adotando para minimizar os problemas em Mamanguape. “É preciso deixar 

claro que a solução definitiva não será concretizada em curto prazo. A solução 

virá com a construção de uma nova estação de tratamento de água e uma 

adutora transportando água da barragem de Araçagi. Esse é um projeto de 

custo elevado, que já está sendo analisado pelo Governo do Estado”, explicou 

(CAGEPA, 2011, p.1). 

 

Percebemos que tanto a comunidade quanto o órgão responsável pelo abastecimento e 

regularização da água no município de Mamanguape estão cientes do problema instalado  

para aquelas pessoas. O problema com o abastecimento de água é de conhecimento de uma 

grande maioria dos moradores daquele município que sofrem na pela a falta de água.  

Diante dessa situação e querendo sondar o que os alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental sabiam sobre esse problema, e apoiados na concepção de que precisamos dar 

“voz” aos nossos alunos, concordamos que 

 

ouvir o aluno significa valorizar o saber e a cultura que ele traz para a escola, 

significa envolvê-lo no processo educativo, dividindo com ele 

responsabilidades, tarefas e formas de sentir (entusiasmo, desejo, cansaço, 

tristeza, alegrias, sucesso, incertezas). Trata-se de uma forma de atuar na 

construção da autonomia tão desejada por todo cidadão (OLIVEIRA, 

TINOCO & SANTOS, 2014, p. 35). 

 

Diante dessa concepção coletiva de construção do conhecimento, resolvemos pedir 

que os alunos do 9°ano escrevessem livremente quais eram os problemas relacionados à água 

no município de Mamanguape na concepção deles. Durante cerca de cinquenta minutos todos 

                                                 
16

 Reportagem disponível no site da CAGEPA:  http://www.cagepa.pb.gov.br/portal/?p=410  

http://www.cagepa.pb.gov.br/portal/?p=410
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se debruçaram sobre as folhas e escreveram, segundo suas leituras de mundo, quais eram os 

problemas relacionados à temática proposta. Depois da escrita individual, utilizamos como 

estratégia de ensino  a socialização do os alunos pensaram ao escrever, a fim de dialogar sobre 

as concepções dos estudantes a respeito do problema. Por mais trinta minutos, dialogamos e 

escrevemos no quadro branco as palavras chaves conectando-as à temática água.  

A seguir apresentamos fragmentos das escritas
17

 dos alunos a respeito desse problema,  

trechos de textos que foram fundamentais ao planejamento coletivo de um projeto. 

Percebemos que eles têm consciência do problema, assim como compreendem a importância 

de um trabalho de conscientização da sociedade local sobre o desperdício de água.  

Um determinado aluno expressa sua concepção sobre o tema e diz: “A água é um 

recurso indispensável para a vida de qualquer ser vivo, a água percorre um longo caminho 

até chegar nas residências das pessoas aqui em Mamanguape existem 73 barragens e apenas 

68 abastecem a cidade exemplo o açude Jangada”. Ainda sobre o abastecimento, outro aluno 

mostra sua insatisfação com a situação atual, e declara: “(...) em Mamanguape a situação da 

água é critica pois todos os dias falta água na rua onde eu moro, é assim tenho que 

armazenar água quando chega na torneira. E (...)em muitos lugares aqui [Mamanguape] 

chega a faltar água de 15 à 30 dias, isso já é demais.  Ainda sobre essa insatisfação, outro 

alunos escreve: um exemplo, na minha rua quase não tem água, por quê? Enquanto agente 

precisa, tem pessoas estragando água como se ele fosse o dono do mundo e que só ele 

pudesse usar a água. 

Diante da discussão gerada e os escritos dos alunos, reforçamos a importância de 

desenvolver um projeto de letramento, onde serão envolvidos alunos e professores de outras 

disciplinas, direção e coordenação escolar, além  da comunidade mamanguapense. A seguir 

apresentaremos os objetivos desse projeto.  

  

Objetivos 

 

 Discutir e refletir, dentro e fora da sala de aula, assuntos relacionados com o 

abastecimento e armazenamento de água, assim como as práticas sustentáveis no 

município de Mamanguape-PB.  

 Dialogar com a sociedade civil sobre o problema do abastecimento e armazenamento 

da água e as implicações desse processo para a comunidade. 

                                                 
17

 As escritas dos alunos estão em itálico, a fim de destacarmos o que eles “pensam” sobre o problema referente 

à água.  
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 Aprender matemática a partir das demandas vislumbradas durante a execução do 

projeto de letramento.  

 Elaborar e distribuir uma cartilha de conscientização para toda a comunidade do 

município de Mamanguape-PB. 

 

Para atingir os objetivos supracitados, propomos as seguintes etapas do projeto de 

letramento:  

 

Etapas do Projeto 

  

As práticas de letramento que serão desenvolvidas durante o projeto, estão organizadas 

em um quadro, tomando como base o quadro apresentado por Tinoco (2009). Lembramos que 

estamos apresentando um planejamento inicial que pode ser mudado durante o 

desenvolvimento do projeto de letramento, tendo em vista que nesse tipo de projeto existe um 

diálogo permanente entre professor e alunos, onde ambos planejam e executam o projeto. O 

projeto será desenvolvido durante os meses de junho e julho de 2015.  

 

Quadro 1: Planejamento inicial 

 

Eta

pa  

Prática de 

letramento 

Ação/Agente Gênero Resultados 

Esperados  

Metas 

P
la

n
ej

am
en

to
  

Pesquisar 

textos de 

reportagem 

que tratem do 

problema 

referente ao 

abasteciment

o de água no 

Município de 

Mamanguape

-PB 

Alunos e 

professores 

compartilham 

textos 

pesquisados  

1. Textos 

publicados na 

Internet 

2.  

Criação de 

uma coletânea 

de textos 

publicados a 

respeito da 

problemática 

abordada 

Busca de 

informaç

ões 

iniciais 

que 

ajudarão 

no 

desenvol

vimento 

do 

projeto e 

nas 

tomadas 

de 

decisões.  

Entrevista 

com 

moradores de 

bairros 

distintos 

sobre o 

abasteciment

o diário de 

água 

Alunos 

divididos em 

grupos  

1. Elaboração de 

um roteiro de 

entrevista; 

2. Gravação da 

entrevista com 

moradores de 

bairros 

distintos;  

3. Relato das 

informações 

advindas das 

Enriqueciment

o das 

informações 

sobre a 

problemática a 

partir dos 

relatos da 

comunidade  
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entrevistas com 

os moradores.  

 

Investigar 

como os 

moradores 

armazenam 

água para ser 

utilizada no 

período de 

escassez  

Alunos e 

professores 

decidirão o 

que fazer 

1. Visita a 

localidades do 

município de 

Mamanguape-PB 

a fim de observar 

como a maioria 

dos moradores 

armazenam água.  

Fotografar 

essas 

realidades e 

depois discutir 

em sala.  

Investigar qual 

é o formato 

dos recipientes 

utilizados 

pelos 

moradores e 

estudar suas 

áreas e 

capacidades  

Diagnost

icar a 

realidade 

referente 

ao 

armezen

amento 

da água 

Visita ao 

maior prédio 

residência do 

Município de 

Mamanguape 

Alunos 

prepararão o 

roteiro da 

entrevista 

com ajuda do 

professor  

Observar a 

estrutura de 

armazenamento de 

água e entrevistar o 

responsável pelo 

prédio 

Fotografar a 

forma pela 

qual se 

armazena água 

em um prédio 

residencial e 

depois 

comparar com 

outros tipos de 

moradias 

Diagnost

icar a 

realidade 

referente 

ao 

armazen

amento 

da água 

 Estudar sobre 

as formas de 

conservar a 

água 

armazenada 

de forma 

limpa 

Palestrante 

convidado, 

alunos e 

professores 

Palestra sobre 

como prevenir 

doenças e 

conversar a água 

para o consumo 

humano limpa.  

Escrever 

relatórios 

sobre as 

informações 

dadas na 

palestra 

Dialogar 

maneiras 

de 

armazen

ar a água 

de forma 

adequada 

Escrever uma 

cartilha que 

ensine a 

comunidade 

armazenar 

água com 

qualidade e 

reaproveitá-la 

Produção 

coletiva entre 

alunos e 

professor  

Escrita de texto 

coletivamente 

Distribuir a 

cartilha escrita 

coletivamente 

junto à 

comunidade 

mamanguapen

se  

Conscien

tizar a 

populaçã

o local.  
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APÊNDECE II – ATIVIDADE OBSERVANDO A REALIDADE E FAZENDO ESTIMATIVAS 
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Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz Aprígio  | 23 de julho de 2015 

Projeto de letramento |Armazenamento e abastecimento de água no município de 

Mamanguape-PB 

Disciplina de Matemática  

Professor |Jânio Elpídio de Medeiros 

Aluno (a) | ________________________________________ 

 

Atividade – Parte 1.  

Observando a realidade e fazendo estimativas  

1. Observe as imagens abaixo: 

    

Imagem 1 

 

a) Agora, escreva que conteúdos da Disciplina de Matemática 

poderíamos estudar mediante essa imagem?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

VAMOS FAZER ESTIMATIVA?  

 

 

 

 

Para o dicionário, estimativa é: 

Cálculo aproximado, avaliação; 

conjectura.  
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2. Estime a altura dessa caixa de água (imagem 1). Utilize a unidade de 

medida de comprimento em metros e depois em centímetros.   

 

3. Entre as unidades de medida de comprimento do item anterior (metros 

e centímetros), para você, qual é a mais fácil quando precisamos 

estimar a altura da caixa de água? Justifique sua resposta.  

  

 

 

Observe outra imagem de uma cisterna que serve para armazenar água em 

uma residência do Município de Mamanguape-PB.  

 

Imagem 2 

4. Agora estime a capacidade de água em metros cúbicos dessa 

cisterna (imagem 2). Justifique sua resposta com argumentos.  

 

 

 

 

 

 

5. Desenhe uma miniatura dessa cisterna e utilize a unidade de medida 

de comprimento  em centímetros para demarcar suas dimensões 

(largura, comprimento, e altura).  
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APÊNDICE III - PLANOS DE AULA DAS PRÁTICAS 
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GOVERNO DE ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

E.E.E.F.M. PROFESSOR LUIZ APRÍGIO  

 

Plano de Aula 1 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 18/06/2015 9° ano 2 aulas 

 

Tema da aula: Abastecimento de água em Mamanguape-Pb  

1. Objetivos: 

Discutir questões a respeito do abastecimento de água em Mamanguape-PB a partir do gênero 

discursivo notícia, de esfera jornalística. 

2. Conteúdo: 

 Abastecimento de água em Mamanguape-PB. 

3. Procedimentos Metodológicos: 

1° momento: 

Entrega aos alunos de uma cópia da matéria Presidente da CAGEPA recebe moradores de 

Mamanguape, publicada num site de notícias da própria Companhia de Água e Esgotos da 

Paraíba – CAGEPA (CAGEPA, 2011) 

2° momento:  

Convite aos alunos para fazerem uma leitura individual e silenciosa  

3° Momento: 

Leitura compartilhada entre os alunos e o professor da disciplina e discussão sobre o 

problema abordado na matéria 

4° Momento: 

Produção de um resumo da matéria, individualmente, pelos estudantes 
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Pergunta-chaves:  

O problema da falta de água nas residências decorre da falta de água nos mananciais? Você 

compareceria a um protesto de reivindicação? Por quê?   

4. Recursos: 

Folha de ofício A4 e Pincel de quadro branco;  

 

5. Avaliação: 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da discussão do texto.  

 

6. Referências: 

CAGEPA. Presidente da cagepa recebe moradores de Mamanguape. João Pessoa, Mar. 

2011. Disponível em: <http://www.cagepa.pb.gov.br/presidente-da-cagepa-recebe-moradores-

de-mamanguape-e-garante-acoes-para-melhorar-abastecimento-de-agua-na-cidade/>. Acesso 

em 15 jul. 2011.  

 

Plano de Aula 2 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 09/07/2015 9° ano Recesso 

Escolar  

 

 

Tema da aula: Mapeamento por meio de imagens  

1. Objetivos 

Realizar um levantamento e compreender as formas/alternativas de armazenamento de água 

utilizadas pelos moradores do município de Mamanguape-PB, utilizando o gênero discursivo 

fotografia; tomar consciência das formas geométricas encontradas nos recipientes que são 

utilizados para armazenamento de água pelas residências 

 

Conteúdo 

 Mapeamento sobre a forma de armazenamento de água.  

2. Procedimentos Metodológicos 

1° momento:  

http://www.cagepa.pb.gov.br/presidente-da-cagepa-recebe-moradores-de-mamanguape-e-garante-acoes-para-melhorar-abastecimento-de-agua-na-cidade/
http://www.cagepa.pb.gov.br/presidente-da-cagepa-recebe-moradores-de-mamanguape-e-garante-acoes-para-melhorar-abastecimento-de-agua-na-cidade/
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Retomada da discussão da prática anterior, destacando a importância do mapeamento para o 

conhecimento social do problema dos estudantes envolvidos no do projeto em curso, e ainda, 

justificamos a escolha de fazê-lo por meio de imagens. 

2° momento: 

Divisão dos alunos em grupos de modo à contemplar os sete bairros da cidade 

 3° momento:  

Orientações sobre como proceder para fotografar os recipientes que os moradores da cidade 

utilizavam para armazenar água. 

3. Recursos: 

Folha de ofício A4 e Pincel de quadro branco;  

4. Avaliação: 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante das escolhas do grupo, além da 

postura diante de um trabalho coletivo.  

5. Referencias  

 

Plano de Aula 3 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 10/07/2015 9° ano 3 aulas 

 

 

Tema da aula: Apresentação das imagens coletadas no mapeamento.  

1. Objetivos 

Identificar, nas imagens feitas pelos alunos, os aspectos discutidos sobre o armazenamento de 

água no município de Mamanguape-PB, levantar informações sobre os problemas observados 

nos armazenamentos registrados e formas de resolvê-los e reconhecer como os formas 

geométricas podem ajudar na resolução dos problemas identificados 

 

2. Conteúdo 

 Armazenamento de água por meio de imagens.    

3. Procedimentos Metodológicos 

 

1° momento:  
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Apresentação dos grupos (quinze minutos para apresentar as imagens) justificando onde 

foram coletadas e quais os desafios foram enfrentados para registrá-las; discussão referente as 

formas geométricas envolvidos nas imagens na percepção dos alunos participantes do 

mapeamento 

2° momento: 

Discussão sobre o seguinte questionamento: “Quem poderia resolver o problema do 

armazenamento de água em Mamanguape-PB? 

Frase reflexiva:  Quais conteúdos estudados por vocês podemos “encontrar nas imagens”?  

4. Recursos: 

Datashow; Pincel de quadro branco; Folha de Ofício A4 

5. Avaliação: 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante das apresentações das imagens por 

cada grupo, além da  qualidade das imagens coletadas e discussão em sala.   

6. Referências:  

 

Plano de Aula 4 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 16/07/2015 9° ano 2 aulas 

 

Tema da aula: Como construir uma cisterna de placas?   

1. Objetivos: 

Reconhecer os conteúdos matemáticos a partir da visualização de um vídeo que trata da 

construção de cisternas de planas; desenvolver a percepção dos alunos sobre os conteúdos 

matemáticos abordados pelo vídeo. 

2. Conteúdo: 

 Construção de cisternas de placas.    

3. Procedimentos Metodológicos: 

 

1° momento:  

Assistir ao vídeo proposto 

2° momento: 
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Depois da exibição do vídeo,  discussão a fim de questionar aos alunos se é possível a 

construção de cisternas semelhantes a abordada no vídeo no município de Mamanguape-Pb; 

3° momento:  

Aplicação de atividade escrita referente ao que foi tratado no vídeo 

4. Recursos: 

Datashow; Pincel de quadro branco; Folha de Ofício A4 

5. Avaliação: 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da apresentação do vídeo, além da 

postura durante as discussões e no momento de responder a atividade.  

6. Referências: 

DASA, Sankirtana Dharma. Oficina de construção de cisterna de placas para o 

armazenamento de águas de chuvas. Dez, 2012. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=mim_r6bH0E8> Acesso em: 14 jul. 2015.   

 

Plano de Aula 5 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 17/07/2015 9° ano 3 aulas 

 

 

Tema da aula: Escritas de cartas ao prefeito.  

1. Objetivos: 

Desenvolver a habilidade de escrita e argumentação, no âmbito do gênero carta. Para essa 

prática disponibilizei três horas aulas. 

2. Conteúdo: 

 Escrita de cartas   

3. Procedimentos Metodológicos: 

 

1° momento:  

https://www.youtube.com/watch?v=mim_r6bH0E8
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Solicitarei que cada aluno, de forma individual, escrevesse uma carta que seria endereçada ao 

prefeito do município de Mamanguape, a fim de comunica-lo sobre o problema de 

armazenamento de água e dando instruções de como construir uma cisterna de placas.  

 

4. Recursos: 

 Pincel de quadro branco e  Folha de Ofício A4 

5. Avaliação: 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da escrita das cartas.  

6. Referências  

 

Plano de Aula 6 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 23 e 24/07/2015 9° ano 5 aulas 

 

Tema da aula: Estimativas, unidades de comprimento e capacidade.   

 

1. Objetivos: 

Desenvolver a visão espacial dos alunos por meio da estimativa de altura e profundidade; 

compreender os sistema de unidade de comprimento e capacidade e aplicá-los; e transformar 

metros em centímetros 

2. Conteúdo: 

 Estimativas de altura e de profundidade; Unidade de medida de comprimento; Unidade de medida 

de capacidade.  

3. Procedimentos Metodológicos: 

 

23/07/2015 – (2 aulas) 

1° momento:  
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Será entregue uma atividade impressa em folha de papel oficio A4, contendo 5 (cinco) questões. 

Atividade:  

A primeira questão os alunos serão convidados a observar uma imagem 1 (pertencente as imagens 

que foram coletadas durante o mapeamento) e escrever quais conteúdo da Matemática estão 

presentes nela. A segunda questão pede que os alunos estimem a altura da caixa da água que está 

presente na imagem 1, em metros e centímetros. A terceira questão pergunta aos alunos qual é a 

melhor (mais adequada) unidade de medida para ser utilizada quando precisamos estimar a altura de 

uma caixa da água. A quarta questão pede para estimar a capacidade de água em metros cúbicos de 

uma cisterna que encontra-se na imagem 2, e a quinta questão solicita que os alunos desenhem uma 

miniatura da cisterna e escreva as suas dimensões. 

 24/07/2015  - (3 aulas)  

2° momento:   

Ouvirei os alunos sobre as possíveis dificuldades em resolver as questões propostas na aula anterior. 

Pedimos que fossem sinceros e relatassem as principais dúvidas.  

3° momento: 

Faremos , coletivamente, a validação das questões da atividade, discutimos cada questão, pois as 

mesmas eram subjetivas e prezava pelos saberes dos alunos no momento que fora aplicada.  

 4° Momento: 

Darei uma aula expositiva, onde firmarmos os conceitos matemáticos envolvidos no sistema de 

unidade de comprimento e capacidade, tais como: sua estrutura, quem são os múltiplos e 

submúltiplos do metro (comprimento) e do metro cúbico (capacidade), e a relação existente entre 

metros cúbicos e litros.  

4. Recursos: 

 Pincel de quadro branco e Folha de Ofício A4 

5. Avaliação: 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da atividade proposta e depois com a 

validação das questões.  

6. Referências: 
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Plano de Aula 7 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 30/07/2015 9° ano 1 aulas 

 

 

Tema da aula: Estrutura de uma carta.  

1. Objetivos: 

 Compreender a finalidade da escrita de cartas nos dias atuais; 

2. Conteúdo: 

 Escrita de uma carta  

3. Procedimentos Metodológicos: 

 

1° momento: 

Será exibido um vídeo que trata da estrutura de uma carta e as finalidades da comunicação via 

esse gênero.  

 

2° momento: 

Faremos uma breve discussão sobre a comunicação a distância e qual o espaço que a carta 

pode ocupar em nossas vidas.  

Perguntas: 

Quem, hoje em dia, utiliza quantas para se comunicar? 

Você acha que o e-mail veio para substituir a carta?   

 

4. Recursos: 

 

 Datashow; Pincel de quadro branco e Folha de Ofício A4 

 

5. Avaliação: 
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A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da discussão em sala de aula. 

 

6. Referências 

Aula de. Redação – carta. Mar, 2015. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=bi29-x_NFkY> Acesso em: 20. Mar. 2015.  

  

 

Plano de Aula 8 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 31/07/2015 9° ano 2 aulas 

 

Tema da aula: Unidade de medida de Comprimento e Capacidade.  

 

 

1. Objetivos: 

Firmar os conceitos de múltiplos e submúltiplos do metro e do metro cúbico e a relação 

existente entre metros cúbicos e litros.  

 

2. Conteúdo: 

Múltiplos e submúltiplos do metros 

Relação entre metros cúbicos e litros.   

 

3. Procedimentos Metodológicos: 

 

1° momento: 

Será exposto pelo professor as relações existentes entre o metro cúbico e a quantidade litros, e 

depois pretendemos explicar, detalhadamente, o sistema de medida de comprimento, 

atentando para a transformação da unidade fundamental (metro) para os seus múltiplos e 

submúltiplos.  

https://www.youtube.com/watch?v=bi29-x_NFkY
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2° momento: 

Atividade de fixação de conteúdo com três questões.  

 

4. Recursos: 

 Pincel de quadro branco e Folha de Ofício A4 

5. Avaliação: 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da discussão em sala de aula. 

6. Referências  

 

Plano de Aula 9 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 07/08/2015 9° ano 3 aulas 

 

 

Tema da aula: Conhecendo os trapézios.  

1. Objetivos: 

Compreender a forma pelo qual calculasse a área de um trapézio qualquer; 

2. Conteúdo: 

 

Conceitos elementares dos trapézios; Calculo da área de trapézio.   

3. Procedimentos Metodológicos: 

 

1° momento: 

Identificar a forma geométrica trapézio no vídeo “oficina de construção de cisternas para o 

armazenamento de água da chuva”.  

 

2° momento: 

O professor vai expor, fazendo articulação com o vídeo, as definições dos conceitos 

elementares de um trapézio e o cálculo da área.  
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3° momento:  

Por meio de atividade elaborada, firmar os conceitos elementares de um trapézio e classifica-

los, além de calcular a área.  

 

4. Recursos: 

 

Datashow; Pincel de quadro branco e Folha de Ofício A4 

 

5. Avaliação: 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da discussão em sala de aula. 

6. Referências  

 

Plano de Aula 10 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 20/08/2015 9° ano 2 aulas 

 

 

Tema da aula: Cálculo da área de trapézios e suas aplicações 

 

1. Objetivos 

 Atribuir significado à fórmula do cálculo da área de um trapézio; 

 Reconhecer que existe a possibilidade dos reservatórios de água do município de 

Mamanguape-PB serem de vários formatos.  

 

2. Conteúdo 

Cálculo da Área do Trapézio  

 

3. Procedimentos Metodológicos 
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1° momento: No início da aula dialogaremos a respeito da viabilidade de uma caixa de água 

ou cisterna ser em formato de um trapézio.  

Perguntas: Existe a possibilidade de termos uma caixa de água em forma de um trapézio? Por 

que vemos com frequência as cisternas e caixas de água apenas em formato de cilindro e 

prismas retangulares? O que vocês pensam sobre isso?  

 

2° Momento: Aplicar a fórmula do cálculo da área de um trapézio em situações problemas 

que envolvam a sustentabilidade e o armazenamento de água no município de Mamanguape-

PB. 

 

4. Recursos 

Quadro branco, Folha de Ofício, Pincel de quadro. 

 

5. Avaliação 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da discussão em sala de aula e no 

momento da resolução das questões propostas, bem como a partir das respostas dadas às 

questões.  

 

6. Referências 

  

 

Plano de Aula 11 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 28/08/2015 9° ano 2 aulas 

 

 

Tema da aula: Cálculo da área de trapézios.  

1. Objetivos 

Atribuir significado à fórmula do cálculo da área de um trapézio por meio da área do 

triangulo.  
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2. Conteúdo 

Cálculo da Área do Trapézio  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

1° momento: Será discutido por toda a turma a questão proposta da aula anterior. Para 

discussão faremos algumas perguntas, tais como:  

 

 Existem outras maneiras de calcular a área do trapézio? (Nesse momento, 

vamos pedir para os alunos expressarem como responderam a questão) 

 O trapézio estudado é do tipo isósceles. Você acha que seria viável construir 

uma caixa de água nesse formato. Explique. (vamos voltar a discussão da caixa 

de água (cisterna) que deflagrou a escolha pelo conteúdo da área do trapézio.   

 

2° Momento: Faremos a explicação da formula do trapézio decompondo-o em dois triângulos. 

Para isso vamos utilizar o livro didático, página 174.   

 

3° momento: Os alunos serão questionados, a fim de sabermos qual é a opinião deles a 

respeito do procedimento de decompor o trapézio em dois triângulos.  

 

4° Momento: Pediremos que eles escrevam uma noticia (gênero textual de cunho 

jornalístico) a respeito do que aprenderam durante as aulas referente a área de um trapézio.  

4. Recursos 

Quadro branco, Folha de Ofício, Pincel de quadro. 

5. Avaliação 

A avaliação será mediante a leitura das escritas dos alunos.   

6. Referências 

 

LEONARDO, Fábio Martins de. Projeto Araribá: matemática. 3. Ed. São Paulo: Moderna, 

2010.  

 

Plano de Aula 11 
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Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 21/08/2015 9° ano 3 aulas 

 

Tema da aula: Uma cada sustentável 

1. Objetivos 

Compreender, por meio da observação e discussão, a importância do reaproveitamento de 

água para uma tomada de consciência social   

  

2. Conteúdo 

Formato dos reservatórios de água  

Reaproveitamento e desperdício de água.  

3. Procedimentos Metodológicos 

1° momento:  

De início, em sala de aula, os alunos ficaram divididos em grupos, para organizar a visita, 

onde um grupo ficaria responsável por fotografar e filmar, e outro grupo responsável pela 

elaboração de perguntas semiestruturadas, que foram feitas ao responsável pela casa 

sustentável a fim de saber qual é sua concepção sobre o reaproveitamento e o desperdício de 

água nas residências do município que ele mora, e para compreender quais são as técnicas que 

ele usava para armazenar água e depois reaproveita-la; 

 

2° momento:  

Entrevista com o idealizador da casa sustentável a fim de compreender o que levou ele a 

construir a casa de forma sustentável 

3° momento:  

Compreender, por meio da observação e discussão, a importância do reaproveitamento de 

água para uma tomada de consciência sobre a sustentabilidade  

4° momento: 

Reconhecimento das formas geométricas utilizadas, assim como as suas dimensões (medidas) 

e capacidades (volumes) 

5° momento: 

Ao final da visita, escrita de um relatório, destacando o que foi aprendido e as percepções 

sobre a fala do entrevistado 



129 

 

4. Recursos 

Máquina Fotográfica, Lápis, folha de ofício e pincel.  

 

5. Avaliação 

A avaliação será mediante a observação das atitudes durante toda a visita à residência e por 

meio da escrita do relatório escrito solicitado. 

 

Referências  

 

 

Plano de Aula 12 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 28/08/2015 9° ano 3 aulas 

 

Tema da aula: Qualidade do armazenamento de água no município de Mamanguape/PB 

 

1. Objetivos 

Conhecer como é feito o controle de água armazenada nas residências do município de 

Mamanguape-PB; Investigar as relação entre os tipos de poliedros e os instrumentos de 

armazenamento de água recorrentes no município de Mamanguape-PB.  

 

2. Conteúdo 

Controle da qualidade de água do município de Mamanguape-PB 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

1° momento: Será convidado um Agente de Endemias do município de Mamanguape/PB para 

ministrar uma palestra de cinquenta (50) minutos. Nesta o profissional irá detalhar como são 

feitas as visitas domiciliares visando à qualidade da água armazenada e o combate de doenças 

que são provenientes do mal armazenamento. 

 



130 

 

2°momento: No final da palestra terá um breve momento para perguntas e logo depois vamos 

mostrar ao agente de endemias as possíveis formas (os poliedros) de construir uma caixa de 

água e cisternas. Depois vamos indagar ao Agente, perguntando qual forma, em sua opinião, é 

melhor para fazer o combate de doenças e o controle da qualidade da água. Assim 

articularemos o conteúdo estudado com o trabalho do Agente, considerando-o também como 

“agente de letramento”.  

 

4. Recursos 

Datashow, pincel de quadro branco e folha de ofício.  

 

5. Avaliação 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da fala do Agente de Endemias e a 

postura interrogativa dos discentes.  

 

6. Referências 

  

 

Plano de Aula 13 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 03/09/2015 9° ano 2 aulas 

 

 

Tema da aula: Conhecendo a área do círculo  

 

1. Objetivos 

 Reconhecer e aplicar o cálculo da área do círculo em situações problemas.  

 

2. Conteúdo 

Área do Circulo  

3. Procedimentos Metodológicos 
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1° momento: Levaremos as tampas de alguns recipientes de plástico (balde) utilizados no 

armazenamento de água, a partir das fotos coletadas na aula de número 3, e vamos pedir para 

os alunos medirem o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Depois, vamos 

encontrar a razão entre eles a fim de encontrar o valor de π.   

 

2° momento: Vamos sistematizar uma definição de π e seu valor, articulando esse valor com a 

fórmula para calcular a área do círculo. Para isso utilizaremos uma situação problema a partir 

da qual discutiremos a fórmula da área do círculo, partindo do concreto para o abstrato e 

favorecendo uma discussão coletiva do conceito espontâneo ao formal.  

 

4. Recursos.  

Tampas de Baldes, Fita métrica, Régua, Papel, lápis.  

 

5. Avaliação 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante das medidas das tampas e a 

postura no momento da discussão da situação problema.  

 

6. Referências 

  

 

Plano de Aula 14 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 04/09/2015  

(3 aulas) 

10/09/2015  

(2 aulas) 

9° ano 5 aulas 

 

 

Tema da aula: Quanto “cabe” em um cilindro?  
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1. Objetivos 

 Relacionar os conceitos que estão envolvidos no estudo do cilindro com os 

reservatórios de armazenamento de água das residências do município de 

Mamanguape-PB.  

 

2. Conteúdo 

Volume do Cilindro  

3. Procedimentos Metodológicos 

1° momento: Por meio de uma situação problema vamos definir a fórmula do volume de um 

cilindro. 

2° momento: Em caráter de revisão da aula do plano de número 08, vamos revisar a relação 

existe entre 1 cm³ e a quantidade de água que pode ser armazenada em ml. 

 

3° momento: Será aplicada uma lista de problemas contextualizados (dentro das nossas 

discussões no decorrer do projeto) abordando o cálculo do volume de um cilindro. Essa lista, 

depois de respondida pelos alunos, será comentada (validação/correção das respostas) em um 

diálogo a partir da apresentação das estratégias de resolução deles, a fim de resignificarmos 

e/ou ratificarmos os conhecimentos adquiridos. 

  

4. Recursos 

Folha de papel ofício, Pincel de quadro branco.  

 

5. Avaliação 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante da resolução da lista de problemas 

e no momento da validação das questões.  

 

6. Referências 

 

Plano de Aula 15 

 

Disciplina Horário Data Série Quantidade 

de Aula  

Matemática Matutino 11/09/2015 9° ano 3 aulas 
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Tema da aula: Reescrevendo cartas ao prefeito de Mamanguape-PB 

1. Objetivos 

 Validar os conhecimentos sociais, culturais, e matemáticos envolvidos no projeto de 

letramento.  

 Argumentar, baseado nos conhecimentos matemáticos adquiridos, sobre como 

construir uma cisterna de placas.  

 Compreender os elementos do gênero carta.  

 

2. Conteúdo 

Reescrita de Cartas 

3. Procedimentos Metodológicos 

1° momento: Explicaremos mais uma vez os elementos do gênero carta.  

2° momento: Pediremos que os alunos reescrevam as cartas que foram escritas no inicio do 

projeto.  

3° Momento: Depois de escritas, as cartas serão colocadas em envelopes individuais e 

endereçadas.  

4° momento: Vamos marcar um horário extra-classe para irmos aos correios da cidade postar 

todas cartas.  

 

4. Recursos 

Datashow, Folha de papel oficio, envelope de correspondência, Lápis.  

5. Avaliação 

A avaliação será mediante a observação das atitudes diante a escrita das cartas, o 

envelopamento e a caminhada até o correio da cidade.  

6. Referências 
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APÊNDICE IV – Termo de consentimento livre e esclarecido/ 

TCLE 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: a proficiência leitora e escritora em 

Matemática de alunos da educação básica a partir de uma prática de 

letramento, que tem como pesquisador responsável o professor Jânio Elpído de 

Medeiros.  

Esta pesquisa pretende analisar o desenvolvimento da proficiência leitora e 

escritora em Matemática de alunos do 9º ano do ensino fundamental em conteúdos 

abordados em um projeto de letramento). 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é tentar pensar o ensino e 

aprendizagem da Matemática de outras formas, pois diante da baixa proficiência dos 

alunos brasileiros em Matemática, apontadas pelos índices de avaliação em larga 

escala, vislumbramos o trabalho com a escrita nas aulas de matemática, pois além 

de configurar-se como uma tendência da Educação Matemática, faz-se necessária 

devido às implicações no desenvolvimento cognitivo e no sentido de dá significação 

ao conteúdo matemático trabalhado em sala. Nessa perspectiva, escolhemos 

trabalhar com projetos de letramento, pois estes têm, em sua natureza teórica e 

prática, o trabalho com a escrita e leitura em contexto 

Caso você decida participar, você deverá apenas responder às atividades 

propostas em sala de aula e participar de visitas técnicas, expedições pelos bairros 

do município de Mamanguape-PB que envolvam os demais alunos da sala, assim 

como o professor e os demais funcionários da escola. 

Durante a realização da pesquisa, sua participação será responder às 

atividades propostas. Não há nenhuma previsão de riscos, ou seja, as atividades 

serão aplicadas segundo sua capacidade de resposta. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Jânio Elpídio de Medeiros, pelo número (83) 98838-0476. 
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Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você e para ele(a). 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

ele(a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Jânio Elpídio de Medeiros.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante 

legal do menor ____________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa a proficiência leitora e escritora em Matemática de 

alunos da educação básica a partir de uma prática de letramento. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido 

os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e 

também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e 

eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a). 

 

 Mamanguape, ___/___/2015. 
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______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo (título da pesquisa), declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal ___/___/2015. 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 


