
RELAÇÃO COM O SABER: CONCEPÇÃO E O SENTIDO QUE OS ALUNOS DOS ÚLTIMOS ANOS

DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUEM A LEITURA NA MATEMÁTICA

FÁBIO HENRIQUE GONÇALVES CONCEIÇÃO

DENIZE DA SILVA SOUZA

MARCELA LIMA SANTOS

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO Este trabalho apresenta-se como um recorte da pesquisa de Conceição (2015) referente

ao trabalho de conclusão de curso em licenciatura em Matemática, cujo tema foi leitura,

Matemática e a relação com o saber. A pesquisa foi bibliográfica e quantiqualitativa que contou

como instrumentos de coleta de dados, questionário e o balanço do saber. Temos como objetivo,

neste artigo, apresentar a concepção e o sentido que os alunos atribuem à leitura na Matemática,

com base teórica em Charlot (2001, 2006), além de outros autores. Os resultados obtidos relevam

que o sentido dado pelos alunos à leitura na Matemática possui um caráter “importante”,

“necessário” e “essencial”. Além disso, verificamos que, para alguns alunos realizarem seus

cálculos ao resolverem problemas matemáticos, é importante se apropriarem da competência

leitora. Palavras Chaves: Relação com o saber, leitura e Matemática. ABSTRACT This work is

presented as a cut of the Conception of research (2015 ) for the completion of course work degree

in Mathematics , whose theme was reading, mathematics and relationship with knowledge . The

research was bibliographic and Quantiqualitative attended as data collection instruments ,

questionnaire and the balance of knowledge. We aim in this paper to present the design and the

meaning that students attribute to read in mathematics with theoretical basis of Charlot (2001,

2006) , and other authors . The results fall within the meaning of the students reading in

mathematics has a character "important" , "necessary" and "essential" . Moreover , we find that ,

for some students do their calculations to solve mathematical problems , it is important to
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appropriate the reading competence . Keywords: Relationship with knowledge, reading and

mathematics.

1 Introdução Neste texto, temos como objetivo apresentar um recorte do trabalho de conclusão

de curso em licenciatura em Matemática (UFS) realizado por Conceição (2015). A realização do

referido trabalho ocorreu por conta de experiências docentes que nos levaram a notar que

entreveros relacionados à leitura estavam influenciando na aprendizagem matemática dos alunos.

Sendo assim, achamos por conveniente, neste artigo, apresentar a concepção e o sentido[i] que os

alunos atribuem à leitura na Matemática, com o intuito de apresentar sugestões para o processo

de ensino e aprendizagem do referido componente curricular. Sabemos que ao longo da história, a

leitura mostrou-se indispensável para a evolução do conhecimento humano incluindo o

matemático. É incontestável a intrínseca relação existente entre ambos os conceitos, leitura e

Matemática, como sistemas de representação da realidade e dos anseios sociais (FONSECA e

CARDOSO, 2005). É notório que a leitura é um dos meios pelo qual todo ser humano adquire

conhecimento, assim como pode se constituir um caminho para possibilitar a construção do

conhecimento matemático e até mesmo entender como ele se processa. Saber ler com fluidez é

necessário para viver em sociedade e construir conhecimento (SMOLE e DINIZ, 2001, p.69). Não é

nada questionável a afirmação de que a Matemática é considerada por uma parcela dos discentes

como uma disciplina com alto nível de dificuldade (FONSECA e CARDOSO, 2005). Diante desta

situação, torna-se necessário vislumbrar possibilidades de que, na sua aprendizagem, conte-se

com o recurso da leitura na busca de uma maior compreensão acerca dos conceitos e conteúdos

matemáticos. Nessa perspectiva, corroboramos com Smole e Diniz (2001) quando afirmam que:

Em qualquer área do conhecimento, a leitura deve possibilitar a

compreensão de diferentes linguagens, de modo que os alunos adquiram

certa autonomia no processo de aprender. Em uma situação de

aprendizagem significativa, a leitura é reflexiva e exige que o leitor se

posicione diante de novas informações, buscando a partir da leitura, novas

compreensões (SMOLE e DINIZ, 2001, p. 69). A Matemática, assim como

qualquer disciplina que compõe o currículo escolar, deve ser um meio que

possibilite a ascensão do discente no contexto social em que ele está

inserido (CONCEIÇÃO e ALMEIDA, 2013). Sendo assim, recai sobre os

envolvidos no processo escolar, cujo protagonista também é o docente, a

enorme responsabilidade de possibilitar uma melhor compreensão dos

conteúdos abordados em sala de aula. Neste sentido, concordamos com

Smole e Diniz (2001), quando afirmam que: “um dos diversos desafios a

serem enfrentados pela escola é o de fazer com que os alunos sejam leitores
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fluentes, pois grande parte das informações de que necessitamos para viver

em sociedade e construir conhecimento encontra-se na forma escrita”

(SMOLE e DINIZ, 2001, p.69). Nesse sentido, destaca-se que o professor de

Matemática seja capaz de entender a relação existente entre a leitura e a

Matemática com o objetivo de inseri - lá efetivamente em suas aulas, de

modo a proporcionar um canal aberto para o desenvolvimento deste campo

do conhecimento. Nacarato e Lopes (2005, p. 119) apontam que “no ensino

e aprendizagem da Matemática, os aspectos linguísticos precisam ser

considerados inseparáveis dos aspectos conceituais para que a comunicação

e, por extensão, a aprendizagem aconteçam”. De acordo com Fonseca e

Cardoso (2005), a leitura deve interligar-se às teorias matemáticas para que

ocorra o aprendizado. Sendo assim, ela se faz presente na aprendizagem da

Matemática, proporcionando a sua compreensão, na resolução de um

problema ou de situações simples do cotidiano, daí decorre a necessidade do

desenvolvimento da competência leitora também nas aulas de Matemática.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN-Matemática

(BRASIL, 1998) é um documento norteador no qual há afirmativa que, para

exercer a cidadania é necessário saber ler e interpretar, fato este que

abrange, também, o desenvolvimento do conhecimento matemático:

A compreensão e a tomada de decisões diante de questões políticas e

sociais dependem da leitura crítica e interpretação de informações

complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem dados estatísticos e

índices divulgados pelos meios de comunicação. Ou seja, para exercer a

cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar

informações estatisticamente etc (BRASIL, 1997, p. 27). Por isso se afirma

que, para exercer a cidadania, aprender Matemática é imprescindível. Sendo

assim, além do conhecimento algébrico, um bom domínio da leitura torna-se

necessário para a construção e aquisição do conhecimento matemático. A

relação existente entre a Matemática e a leitura é decerto muito intensa,

pelo fato desta favorecer a aquisição dos conteúdos escolares daquela. Por

esta razão, devemos formar leitores com o intuito de contribuir com a sua

respectiva aprendizagem. Nisto também concordamos com Smole e Diniz

(2001) quando afirmam:

Formar um leitor não é uma tarefa simples e envolve uma série de

processos cognitivos, e por que não dizer afetivos e sociais, que permitirão
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uma aprendizagem mais ou menos significativa, dependendo de quanto o

professor valoriza as leituras nas aulas de matemática (SMOLE e DINIZ,

2001, p.71). Conforme dito anteriormente, formar leitores não é uma tarefa

simples, porém o educador esteja ele ligado a qualquer área do

conhecimento, deve assumir essa responsabilidade. E, diante da afinidade

da Matemática com a leitura, consideramos que uma das causas para os

discentes sentirem dificuldade na aprendizagem da Matemática está

relacionada com a parca existência do trabalho com a leitura nas aulas do

referido componente curricular (SMOLE e DINIZ, 2001). Tal afirmativa

associa-se a de Lima (2012, p. 49): “por muitas vezes, um trabalho que

poderia ser realizado através da leitura, por não ser intuito do professor, dá

lugar a explicações orais [...]”, que podem até parecer ‘dicas’, ‘macetes’ ou

‘receitas’. Assim, consideramos conveniente orientar que os envolvidos

nesse processo de ensino acatem a sugestão de Lima (2012) quando diz que

a aula de Matemática oportuniza:

[...] aos alunos se defrontarem com situações efetivas e diversificadas,

contextualizadas, que permitam aos mesmos buscarem significados, novos

conceitos e enriquecerem seu vocabulário matemático, estabelecendo

conexões entre aquilo que sabem e o que estão aprendendo (LIMA, 2012, p.

49). 2 Aspectos Metodológicos Uma das etapas mais relevantes da

pesquisa se constitui pelos procedimentos, os quais indicam os passos que

deverão ser tomados durante todo o processo investigativo. Para realização

da pesquisa, em questão, foram necessárias quatro etapas, assim definidas:

1ª Etapa: Levantamento bibliográfico e discussão acerca do referencial

teórico para contribuir com o enriquecimento da pesquisa. Nessa etapa,

realizamos uma busca em dissertações, monografias, artigos científicos e

livros que estivessem relacionados ou correlacionados com a temática da

pesquisa em questão. 2ª Etapa: Preparação dos instrumentos de coleta de

dados e planejamento dos procedimentos a partir da preparação/elaboração

de:

a. Questionário

Para elaboração do presente instrumento de coleta de dados foram necessários alguns encontros

com a orientadora da pesquisa, com intuito de discutirmos quais seriam as melhores perguntas a

serem utilizadas no questionário. O questionário foi escolhido como instrumento de coleta de
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dados devido a sua praticidade e possibilidade de aplicação a uma amostra relativamente grande

(GIL, 2007). É composto por perguntas fechadas, as quais versam sobre a temática da pesquisa.

Vale salientar que, anteriormente, este questionário foi aplicado a dois alunos (que não

participaram da pesquisa) para que fosse testado o seu grau de confiabilidade.

a. Balanço do Saber

O presente instrumento de coleta de dados, segundo Charlot (2001), configura-se na produção de

um texto com base em um enunciado que é elaborado especialmente para obter dados a respeito

do objeto de pesquisa. No entanto, na nossa pesquisa, foi necessário fazer uma adaptação,

considerando os objetivos da pesquisa e o questionário. Vale destacar que o balanço do saber foi

elaborado após a aplicação do questionário, considerando dois aspectos. O primeiro, pelo novo

olhar que foi dado à pesquisa e o segundo, pela necessidade de complementar os dados obtidos

por meio do questionário, visto que foi composto apenas por perguntas fechadas. Outro fato

relevante, é que escolhemos elaborar os enunciados contidos no balanço, de modo que, estivesse

relacionado com as perguntas contidas no questionário e que fornecessem respostas para os

objetivos do nosso estudo. Nessa aproximação aos objetivos, fizemos uma adaptação do

instrumento, elaborando perguntas abertas que o compõe. Destaca-se também que após

elaboração de cada um desses instrumentos de coleta de dados, ambos os planejamentos foram

discutidos com a orientadora, cada uma, há seu tempo. Em relação ao questionário, ficou decidido

que seria aplicado em um único momento aos discentes, de forma voluntária, com perguntas

predominantemente fechadas. Na aplicação do balanço do saber, a decisão tomada teve o intuito

de compreender o sentido dado pelos alunos sobre leitura e Matemática, passando a ser aplicado

com os mesmos alunos, caso fosse possível. 3ª Etapa: Aplicação dos instrumentos de coletados

de dados; 4ª Etapa: Tratamento e Análise dos dados. Outro destaque relaciona-se à amostra da

pesquisa, composta por setenta e dois alunos, todos pertencentes a uma escola da rede municipal

de Aracaju (capital de Sergipe). O único critério estabelecido para participação da pesquisa foi o

aluno pertencer a referida escola e demonstrar interesse em participar. Os sujeitos que compõem

a nossa amostra foram escolhidos de maneira aleatória entre os alunos que cursam os últimos

anos do ensino fundamental. O que culminou na participação de um percentual maior do gênero

masculino. Em outras palavras, podemos dizer que na participação da nossa pesquisa, a figura

masculina está em destaque. Além disso, foi possível constatar que uma parcela significativa dos

discentes não está cursando a série adequada à sua idade. Há pesquisas que justificam este

aspecto, alegando que existiram fatores durante a trajetória de vida desses sujeitos que, de algum

modo, contribuíram para a situação de fracasso escolar. De modo geral, os alunos que

participaram da pesquisa pertencem a famílias com baixo poder aquisitivo, em sua maioria,

residentes em bairros considerados como violentos e de invasões. Esses alunos também
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apresentam déficits em sua aprendizagem. Para a análise dos dados, foi estabelecida uma

categoria que associassem respostas entre os dois instrumentos de coleta de dados. A saber:

categoria - concepções sobre leitura e Matemática 3 Concepções sobre leitura e Matemática A

Matemática surgiu e se desenvolveu a partir de questões e necessidades sociais. Durante o seu

processo evolutivo, estigmas foram deixados, os quais de algum modo contribuem para o sentido

atribuído pelo sujeito em aprender Matemática. No contexto social, é comum escutarmos pessoas

se referindo à Matemática como um componente curricular que os alunos apresentam as maiores

dificuldades de aprendizagem. No cotidiano escolar, o número de pessoas com dificuldades de

aprendizagem matemática é muito grande que chega a ser motivo de realizações de pesquisas

científicas para propor métodos que as atenuem (CONCEIÇÃO e ALMEIDA, 2013). Os alunos

quando se deparam com as dificuldades apresentadas pelo referido componente curricular, na

maioria dos casos, não se sentem capazes de aprender e, nem tão pouco, ver sentido em estudar

seus conteúdos. Em documentos oficiais, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais

(BRASIL, 1998), é estabelecido que a Matemática é uma disciplina relevante para a construção da

cidadania. No entanto, no âmbito escolar, os alunos a consideram como uma disciplina difícil ou

muito difícil, conforme veremos a seguir. Ao procurarmos entender a relação dos sujeitos

investigados com a Matemática, fizemos o seguinte questionamento: A matemática é [...].

Obtivemos, então que para o percentual de 56% dos alunos investigados, a Matemática é uma

disciplina que apresenta certo grau de dificuldade, visto a considerarem difícil ou muito difícil. Por

outro lado, os 44% restantes optam por considerarem a referida disciplina curricular como sendo

fácil (39%) ou muito fácil (5%). Mediante a análise das informações obtidas, é possível verificar

que a maioria dos alunos considera a Matemática como uma disciplina difícil. Contudo, percebemos

que basicamente a diferença existente entre os alunos que consideram a Matemática fácil e os que

a consideram difícil, não é tão significativa. Sabemos que as questões sociais desencadeiam a

necessidade do conhecimento matemático e de competência leitora que são fundamentais não

somente para as questões profissionais, mas também ao bom convívio social de modo geral.

Muitas vezes, no convívio social, utilizamos os conhecimentos matemáticos e a competência

leitora, mas não nos damos conta do quanto são aplicados e usados em nosso cotidiano. Dessa

forma, torna-se relevante compreendermos, a partir dos dados obtidos no balanço do saber, o

sentido dado pelos alunos a aprender a ler. Sendo assim, lançamos o seguinte enunciado: Desde

que nasci, aprendi muitas coisas, inclusive a ler e escrever. Para mim, aprender a ler serve para

(...). A partir dos resultados obtidos por meio do enunciado supracitado, verificamos que para

esses alunos, aprender a ler “serve para tudo”, “entender as coisas”, “comunicar”, dentre outras

coisas. Com 41,66% das respostas, compreendemos que a relação é geral ou vaga; ou seja, eles

atribuíram um sentido muito abrangente sobre a temática em questão. Além disso, notamos que

para 20,83% dos alunos, aprender a ler serve para apropriar-se de saberes ou domínio de uma
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atividade; isto é, eles afirmam que aprender a ler serve para “aprender ou estudar” ou “atividade

na escola”. Outros 15,27% apontam um interesse ao contexto profissional, embora ainda sejam

muitos jovens (11 a 16 anos). Eles consideram que o aprender a ler serve para o

“trabalho/emprego”, situação esta que remete à dimensão social da relação com o saber. A

resposta revela ser uma visão daqueles que se encontram numa faixa etária defasada. O que

corrobora com a concepção de Santana (2012), quando afirma que o aluno que não se encontra na

idade apropriada, apresenta necessidades diferentes, como por exemplo, a importância de

trabalhar para cumprir com suas obrigações. Ainda, segundo Santana (2012), os jovens que não

estão na idade apropriada para as etapas estabelecidas pela Educação Básica em que estão

inseridos, sofrem influências mercadológicas que, por sua vez, os motivam a adentrarem no

mercado de trabalho. Charlot (2006), no relatório de pesquisa à UNESCO, intitulado “Jovens

sergipanos” afirma que “para os jovens, o simples fato de entrar no trabalho constitui, em si, um

prazer. Trabalhar, ter um emprego significa alcançar o objetivo que dava sentido aos seus estudos

[...]” (CHARLOT, 2006, p. 91). Outro fato relevante é que, com 16, 66% das respostas,

compreendemos que para os alunos, aprender a ler serve para a vida, em outras palavras, para

eles aprender a ler serve para obter “um futuro melhor”, assim como ter uma “boa condição de

vida”. Além disso, obtivemos que 5,55% não apresentaram resposta. Vimos à concepção dos

alunos sobre a Matemática e também o sentido dado por eles a aprender a ler. Contudo, também é

relevante percebermos o sentido dado por eles à leitura na Matemática e o modo como ela se

configura a partir das relações entre sujeito e esse saber. Pompeu (2013) nos diz que não

podemos falar em sujeito sem considerar a suas relações sociais, as quais contribuem para o

sentido de cada um. Para compreendermos o sentido atribuído pelos alunos à leitura na

Matemática, lançamos o seguinte enunciado: Todos os dias que vou para a escola, ou até mesmo

em casa sempre leio alguma coisa, uma palavra que passa na TV, uma placa, um nome de um

filme ou desenho. Para mim, a leitura na Matemática é (...). E obtivemos que para 43,05% dos

alunos, a leitura na Matemática possui um caráter “importante”, “necessário” e “essencial”. A partir

dessas informações, notamos que para eles, a leitura na Matemática desempenha um papel de

utilidade, pois como podemos perceber o sentido que eles dão tem um aspecto de

relevância/requisito. Também, verificamos que, para 15,27% dos alunos, a relação da leitura na

Matemática tem um aspecto de entender e compreender; assim, inferimos que para eles, de certa

forma, a leitura é essencial para a sua relação com a Matemática. É importante ressaltarmos que

existem 12,50% dos alunos, considerando a leitura na Matemática uma relação com contas; ou

seja, para eles leitura na Matemática é “resolver contas”. Assim, notamos que, de algum modo,

eles para realizarem suas contas é importante se apropriarem da competência leitora. Fato este

que corrobora com a concepção de Fonseca e Cardoso (2005) quando afirmam que para realizar

operações matemáticas além do conhecimento matemático, a leitura é necessária. A partir das
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informações coletadas, também notamos que para 2,77% dos alunos, a leitura na Matemática tem

uma relação “desnecessária” e “chata”. Sendo assim, para esse pequeno número, existe uma

relação negativa da leitura na Matemática, contudo, não podemos afirmar qual fator ou quais

fatores os levaram a ter este sentido. No entanto, podemos afirmar que existem motivos

relacionados à sua relação com o mundo, consigo ou com o outro que os proporcionam a terem

esse sentido negativo. Além disso, com 20,83%, encontramos respostas gerais ou vagas, tais

como: “responder questionário”, “tudo”, “números” e etc. Também obtivemos que para 1,38% dos

investigados, a leitura na Matemática serve para a apropriação de saberes, em outras palavras,

serve para aprender. Ou seja, embora sejam conscientes sobre a importância em aprender

Matemática e a ler, não há sentido em gostar da referida disciplina, por exemplo, razão pela qual

apresentam respostas vagas, também ao balanço do saber. Além disso, 4,16% da amostra não

apresentaram respostas. A análise dos dados nos possibilitou entender como esses alunos

apresentam sua relação com a leitura e com a Matemática. Para melhor ilustrar, buscamos

identificar respostas nas figuras do aprender definidas por Charlot (2000) a partir de três

processos denominados – objetivação-denominação; imbricação e distanciação. Aprender

enquanto atividade de apropriação de um saber existente sob a forma de linguagem, o que

significa dizer a objetivação-denominação. Nessa situação, em geral, os alunos pesquisados

consideram aprender a ler como o “compreender/entender as coisas” ou “comunicar”. Na

Matemática, a leitura é importante, necessária e ajuda ao “entendimento e compreensão”

possivelmente dos conteúdos. São respostas vagas, mas que remetem à importância de ler.

Contudo, ao entenderem que aprender a ler serve para “atividades na escola” ou “aprender a

estudar”; como ainda, “resolver contas” e “entender o cálculo”, para a Matemática, é considerar a

leitura como dominar uma atividade. Nessa segunda situação, a figura do aprender remete à

leitura como o domínio de uma atividade que é a imbricação ou saber-fazer. Charlot (2000)

também aponta uma terceira figura do aprender – distanciação – ou melhor, apropriar-se de

formas intersubjetivas e subjetivas. A leitura possibilita “futuro melhor”, “boa condição de vida”,

“trabalho/emprego” e “entender pergunta”. Assim, foi possível entendermos que o sentido que

esses sujeitos da pesquisa atribuem à leitura e à Matemática remete a compreenderem que há

uma relação existente entre a leitura e a Matemática, considerando-a importante no que diz

respeito ao contexto escolar, mas, sobretudo, ao social. 4 Considerações Finais No

desenvolvimento do texto, algumas considerações já foram antecipadas; no entanto, torna-se

necessário destacá-las. Ao tentarmos identificar a concepção e o sentido que os alunos atribuem à

leitura na Matemática, verificamos que a diferença existente entre os alunos que consideram a

Matemática fácil e os que a consideram difícil, não é tão significativa. Além disso, constatamos que

para uma parcela dos alunos, aprender a ler serve para apropriar-se de saberes ou domínio de

uma atividade; i sto é, eles afirmam que aprender a ler serve para “aprender ou estudar” ou
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“atividade na escola”. Também verificamos que, para alguns alunos realizarem suas contas é

importante se apropriarem da competência leitora. Outro fato relevante que averiguamos a partir

dos dados coletados refere-se ao sentido dado pelos alunos à leitura na Matemática, considerando

que possui um caráter “importante”, “necessário” e “essencial”. Em outras palavras, podemos dizer

que a leitura na Matemática desempenha um papel de utilidade, pois como podemos perceber o

sentido que eles dão tem um aspecto de relevância/requisito. Também notamos que para um

pequeno percentual dos alunos (1,38 %), a leitura na Matemática tem uma relação

“desnecessária” e “chata”. Entendemos, portanto, que a presença da leitura na Matemática, para

os alunos investigados, apresenta um sentido positivo. Sendo assim, aconselhamos e nos

interessamos a realizar pesquisas que mostrem as possíveis contribuições da inserção das

estratégias de leitura nas aulas de Matemática.

[i]A palavra sentido quando atribuída neste texto tem como entendimento a abordagem

charlotiana ao considerar a psicanálise um dos pontos essenciais ao estudo da relação com o

saber. Ou seja, tendo como base a psicanálise, Charlot (2005) entende que para o sujeito

aprender, se faz necessário haver uma situação de aprendizagem que faça sentido para esse

sujeito, de modo que sinta prazer, respondendo a um desejo, uma mobilização em querer

aprender um determinado objeto do saber, seja escolar, seja do cotidiano.
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