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Resumo

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado profissional, na área da Matemática,
sobre leitura e escrita de enunciados de problemas matemáticos, reconhecendo-os como um gênero
textual e a importância dessa atitude para uma melhor compreensão dos mesmos. Para tanto, a pesquisa
foi realizada em uma escola da rede pública de Maceió, utilizando o estudo de caso como abordagem e a
pesquisa qualitativa como norteadora do trabalho. Com o objetivo de apresentar os dados e tendo a
reflexão sobre o tema como fio condutor, o artigo foi organizado da seguinte forma: introdução, um breve
resgate histórico, seguido de uma discussão sobre a linguagem utilizada no cotidiano e nas aulas de
matemática, apresentação da pesquisa e dos resultados, além das considerações finais.

Palavras-chave: Leitura e escrita, resolução de problemas e gêneros textuais.

Abstract

This paper presents results of a research professional, in mathematics, reading about and writing
mathematical word problems, recognizing them as a genre and the importance of attitude towards a better
understanding of them. Therefore the research was conducted in a public school in Maceió, using the case
study approach and qualitative research such as guiding the work. In order to present the data and having
a reflection on the theme as a guide, the article is organized as follows: introduction, a brief historical
review, followed by a discussion of the language used in daily life and in mathematics classes, and
presents the research results and concluding remarks.

Keywords: Reading and writing, problem solving and genres.

Introdução

Este trabalho apresenta uma pesquisa que está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de
Ciências e Matemática (PPGECIM), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e desenvolvida em uma
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escola da rede pública municipal de Maceió. Tem como foco investigar a maneira como os professores
trabalham a leitura e a escrita de enunciados de problemas matemáticos. Dessa forma, parte-se da
premissa de que ler e escrever problemas deveria ser uma tarefa cotidiana nas aulas de matemática dos
anos iniciais do ensino fundamental. Atividade esta que vem sendo desenvolvida muitas vezes de forma
mecânica e utilizada para a prática de um algoritmo, fato que pode levar o aluno a não ler os problemas,
mas a “pinçar” os dados numéricos que aparecem em seu enunciado e aplicar uma conta. Outro ponto
chave nessa reflexão é o fato dos enunciados de problema não serem percebidos, pelos professores, como
um gênero textual, implicando em uma desvalorização do desenvolvimento de um trabalho mais
sistematizado de escrita e leitura de enunciados, o que contribuiria para a compreensão das características
do gênero, possibilitando um maior entendimento de seus enunciados e, possivelmente, uma melhor
apreensão dos conceitos matemáticos envolvidos em sua resolução. Por se tratar a Matemática de uma
ciência muito utilizada e valorizada no decorrer da história da humanidade e por ser a resolução de
problemas um procedimento que perpassa os conteúdos dessa área do conhecimento, bem como das
outras áreas, é de grande importância a apresentação dessa pesquisa nesse evento ímpar.

Sendo assim, o artigo está organizado de forma a levar o leitor a refletir sobre o tema considerando o
aporte teórico necessário a sua fundamentação, buscando em um breve histórico o percurso que a
resolução de problemas fez até a sala de aula, com o intuito de ambientar o leitor nessa relação entre
leitura, escrita e resolução de problemas. Segue com uma discussão sobre a linguagem utilizada no
cotidiano e nas aulas de matemática, bem como sobre a influência mútua dessas linguagens. Apresenta a
pesquisa de forma que o leitor entenda como ela se deu na escola, bem como resultados referentes aos
professores, buscando refletir sobre caminhos que podem servir de norte no trabalho com enunciados
como um gênero textual. Encerra com as considerações finais retomando pontos importantes destacados
no decorrer de todo o artigo.

Um pouco de história

Pensar em uma breve linha do tempo se faz necessário à compreensão de que, apesar de a resolução de
problemas fazer parte do desenvolvimento do ser humano no seu processo histórico e cultural, na área da
matemática como ensino institucionalizado, ela é mais recente, em especial, quando observamos a etapa
de ensino objeto dessa pesquisa - os anos iniciais do ensino fundamental – constatamos um olhar mais
hodierno por parte dos pesquisadores sobre o tema em questão.

No decorrer da história, a matemática, segundo D’Ambrosio (2010), se alterna em duas formas, uma que
ele denomina de utilitária, porque se desenvolveu a partir da necessidade, como “contar” as ovelhas
associando a pedrinhas ou fazendo riscos em um osso e outra de abstrata, que se desenvolveu muito
tempo depois de a correspondência biunívoca ser superada como forma de contagem, a forma mais
elementar dessa atividade, e o ser humano acumular vários conhecimentos matemáticos e conseguir fazer
cálculos de forma abstrata. O autor chama a atenção para o fato de as duas coexistirem em várias
civilizações, desde a antiguidade. Outro ponto significante se dá por ambas surgirem a partir dos
problemas, quer sejam eles do mais simples cotidiano ou do interesse em calcular rotas, estratégias e
tudo que o ser humano venha a imaginar que dependa dessa área tão vasta do conhecimento para atingir
seus objetivos. Ou seja, a resolução de problemas está ligada intrinsecamente à matemática desde os
seus primórdios.

No intuito de reafirmar a ligação da matemática com a resolução de problemas, buscamos em Abbagnano
(2007, p. 934) a afirmação que tal autor faz sobre esse tema: “A noção de problema foi elaborada pela
matemática antiga [...]. Por problema entendeu-se uma proposição que parte de certas condições
conhecidas para buscar alguma coisa desconhecida.” Ele define problema como “[...] qualquer situação
que inclua a possibilidade de uma alternativa.” O dicionário eletrônico Houaiss, traz na etimologia da
palavra problema que ela tem duas raízes, uma no latim, probléma, àtis id., e outra no grego, próbléma,
atos, que significam “o que se tem diante de si; obstáculo; questão”.
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De fato, é nas civilizações antigas que a matemática tem um desenvolvimento mais significativo. No
entanto, faz-se necessário ressaltar que essa área do conhecimento surge bem antes, ainda nos tempos
primitivos, de forma mais rudimentar nas representações através de desenho nas cavernas, a utilização de
formas geométricas e simetrias. É a partir do momento em que o ser humano sente a necessidade de
estimar quantidades, fazer relações entre coleções de objetos e/ou animais, estabelecer correspondência
biunívoca e registrar quantidades que a matemática vai acontecendo de maneira mais “organizada” e a
ideia de número vai tomando corpo. Esse conhecimento constrói-se de maneira lenta, levando milênios até
a humanidade se estabelecer em cidades. “Essas primeiras cidades viriam a se desenvolver nos vales de
grandes rios, tais como o Eufrates, o Tigre, o Nilo e o Indo [...].” (MIORIN, 1995, p. 26). Por esse motivo,
tais civilizações ficam, também, conhecidas como civilizações fluviais.

Rooney (2012, p. 10), ao falar dos primeiros registros na matemática, afirma:

Os primeiros registros da atividade matemática - além da arte de contar – datam de 4.000 anos atrás.
Eles vieram dos deltas férteis do Nilo (Egito) e das planícies entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates
(Mesopotâmia, hoje Iraque). Sabe-se pouco sobre os matemáticos individuais dessas primeiras culturas.

É nessas primeiras civilizações que a matemática tem um desenvolvimento mais significativo, partindo das
relações comerciais, da necessidade de registrar as transações, das situações matemáticas, ou seja, dos
problemas. No início os cálculos eram feitos se utilizando de outros materiais mais primitivos, o que não
atendia as necessidades desses povos. Diante desses problemas, a humanidade foi construindo os
números, bem como a escrita, constituindo-se numa relação mútua, que se apresenta até os dias atuais.
Sobre o surgimento da escrita e a influência das relações matemáticas nessa produção humana, Bernal
(apud MIORIN, 1995, p. 27. grifo do autor), afirma que “[...] a escrita, a maior e mais importantes de
todas as invenções manuais-intelectuais do homem, foi emergindo da contabilidade”.

No decorrer da história da humanidade, a matemática se desenvolveu partindo, ora de necessidades
pessoais, ora de necessidades socioculturais, seja na Antiguidade Clássica, na Idade Média, no
Renascimento ou nos dias atuais. Tendo na resolução de problemas um de seus propulsores, quer fosse
para saber quantos animais tinham voltado do pasto, quanto media um objeto ou um terreno, para
construir rotas para se chegar às Índias, à lua ou a outras galáxias.

No cotidiano escolar, Bacquet (2001) afirma que o uso de problemas para as crianças data do século XIX,
apesar de haver manuais de problemas mais antigos para os adultos. Sendo assim, o estudo sobre a
resolução de problemas no que chamamos hoje de anos iniciais do ensino fundamental é muito recente, o
que torna as pesquisas nesta área muito necessárias, seja pela sua transversalidade aos conteúdos
matemáticos, pelo seu uso constante pelos professores em aulas da disciplina matemática ou pelas
dificuldades enfrentadas por docentes e discentes ao se depararem com essa estratégia de ensino.

A Matemática no cotidiano

Apesar de diariamente usar a Matemática em suas vidas, as pessoas geralmente não percebem sua
utilização em situações corriqueiras. Quando se faz um bolo, constrói-se uma pipa, joga-se bolinha de
gude, pula-se amarelinha e até para colocar o carro na garagem ou numa vaga de estacionamento faz-se
cálculos mentais para resolver esses “problemas” do dia-a-dia. No entanto, muitas são as pessoas que
dizem não gostar dessa ciência, que não sabem nada sobre ela. Qual será o motivo da Matemática do
cotidiano não ter relação com a institucionalizada?

No dia-a-dia as pessoas usam os conhecimentos que têm para tentar resolver os problemas, além de
discutir e argumentar com outras pessoas a melhor forma de resolvê-los, ou seja, compartilham o
processo de resolução com outros indivíduos e estes apontam outros caminhos, outras formas mais
simples para chegar ao resultado. No entanto, na escola o trabalho com resolução de problemas é mais
solitário, geralmente, as crianças pensam individualmente os caminhos para chegarem ao resultado de um
problema e dificilmente comunicam o percurso do seu raciocínio durante o processo de resolução.
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Outro ponto a ser considerado é a linguagem usada nos enunciados que, geralmente é polissêmica,
podendo levar a vários entendimentos e confundir os estudantes. O uso de palavras como “mais”,
“ganhar”, “perder”, induz a operações que nem sempre são as necessárias a se chegar à resolução do
problema. Tais aspectos podem corroborar para distanciar a matemática institucionalizada da cotidiana.

Dessa forma, a leitura e a escrita dos enunciados de problemas matemáticos, nos anos iniciais do ensino
fundamental, geralmente ocorrem como se o problema não fosse um gênero textual, com especificidades
próprias e sem levar os estudantes a pensar muito sobre a resolução, eles se preocupam muitos mais em
aplicar um algoritmo mecanicamente e “dar” uma resposta, mesmo que esta não tenha sentido algum
para eles.

Em cada esfera da vida social existe um campo semântico, uma forma de linguagem específica, que auxilia
na compreensão dos conceitos desses espaços, sem perder de vista que esta linguagem é intrínseca à
língua materna. Com a Matemática não é diferente. Refletindo sobre a influência do uso ou não da
linguagem nas aulas de resolução de problemas, várias inquietações se apresentam: a forma como
usamos a linguagem nas aulas de matemática influencia a compreensão dos enunciados de problemas? Os
alunos são levados a compreender as características do gênero “problema”, como acontecem com as
fábulas, os contos de fada e os outros gêneros? Quando os alunos são levados a escrever um problema,
eles são levados a pensar na função social do gênero problema e em maneiras de resolvê-lo?

As aulas com resolução de problemas matemáticos muitas vezes causam preocupação aos professores,
pois na maioria das vezes são acompanhadas por muitos alunos perguntando “Professora a conta vai ser
de mais ou de menos?”, até mesmo quando já estão no 4º e 5º anos. Esse é um dos primeiros indícios de
que algo precisa ser feito, o trabalho precisa ser (re)dimensionado, (re)planejado, ter uma base teórica
mais consolidada com relação à compreensão do enunciado do problema e do uso das estratégias para sua
resolução. Outro aspecto a ser levado em conta é a linguagem utilizada nessas aulas; geralmente, os
professores não utilizam a linguagem matemática por pensar que ela dificultará a aprendizagem do aluno.

A pesquisa

O estudo de caso foi escolhido como abordagem por oportunizar uma análise mais profunda, que
possibilitou a compreensão da importância do uso da linguagem para a construção do sentido nos
enunciados de problemas matemáticos. A pesquisa é do tipo qualitativa, pois há uma variável de sujeitos
partilhando ações, fatos, pares e locais e a investigação acontece in locus oficial do processo ensino e
aprendizagem, a escola. Os critérios utilizados para escolha da escola foram a sua localização, a saber,
estar inserida em um dos bairros mais populosos da capital alagoana. Outro critério foi a análise do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a constatação do aumento significativo observado entre
os anos de 2007 e 2009. Os procedimentos utilizados foram a observação, realizadas em quatro
momentos (dois antes da oficina e dois após a mesma) e as rodas de conversas ou grupo focal, que foram
realizadas em dois momentos uma ao término dos dois primeiros momentos da observação e o outro ao
término dos dois últimos. Toda a pesquisa proporcionou a construção de um produto educacional,
exigência do mestrado profissional, que é uma oficina voltada para os professores da escola pesquisada,
bem como de outros espaços e instituições educacionais, em que se discutiram as questões envolvidas na
resolução de problemas com foco nos gêneros textuais, tratando de forma mais específica dos enunciados
de problemas.

Os sujeitos da pesquisa foram um (1) professor e três (3) alunos de cada turma dos anos iniciais, ou seja,
um professor do 1º ano, um do 2º, um do 3º, um do 4º e um do 5º e três alunos de cada turma
escolhidos pelo professor da turma, perfazendo um total de 20 sujeitos. Os educadores foram escolhidos
pela sua disposição em participar da pesquisa e, aliado a esse critério, para os alunos, que eles fossem
participativos nas aulas de resolução de problemas e que seus pais ou responsáveis os autorizassem a
participação. Para este artigo apresentamos dados referentes aos professores que participaram da
pesquisa. Para tanto os mesmos serão denominados P1, P2, P3, P4 e P5, a fim de manter suas identidades
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preservadas.

Resultados

Durante os períodos de observação das aulas, nas quais os professores fazem uso da resolução de
problemas, pode-se verificar como eles abordavam a leitura e a escrita dos enunciados com os alunos,
como mostra o quadro 1:

Produz oralmente
o enunciado para
o aluno sem se
apoiar na escrita.

Faz a leitura do
enunciado para o
aluno.

Incentiva a leitura
de enunciados
pelos alunos

Incentiva a cópia
de enunciados.

Incentiva a
produção de
enunciados

P1 Sim Não Não Não Não
P2 Sim Não Não Não Não
P3 Sim Sim Sim Sim Não
P4 Não Sim Sim Sim Não
P5 Não Sim Sim Sim Não

Quadro 1: Leitura e escrita de enunciados

O quadro acima aponta para o fato de que os professores não realizam um trabalho de incentivo à
produção de enunciados de problemas matemáticos. No que se refere ao trabalho com a leitura dos
enunciados, nos dois primeiros anos não há o incentivo para que os alunos os leiam, se tornando essa
uma tarefa, apenas, para o professor. Pesquisas (FERREIRO & TEBEROSKY, 1985; FERREIRO, 1998;
TEBEROSKY, 2001) apontam para a importância de o aprendiz ler mesmo quando não o faz
convencionalmente e durante as rodas de conversa todas as professoras afirmaram que proporcionam
essa atividade de leitura utilizando textos literários, cantigas de roda, parlendas entre outros gêneros.

Entretanto, nas aulas de resolução de problemas do 1º e 2º ano essa atividade de leitura não é realizada
pelos alunos. A atividade de resolução de problemas, durante o período de observação, foi centrada na
oralidade e a produção de enunciados realizada pelo professor, ficando para os alunos, apenas, a cópia das
operações referentes aos enunciados orais no caderno. A resolução, geralmente, era realizada pelas
crianças com material concreto e à medida que elas iam resolvendo, um dos alunos era o escriba da
operação na lousa e os outros copiavam no caderno.

As professoras P1 e P2 afirmaram que a atividade de contar histórias para os estudantes é importante à
compreensão de enunciados, como fica evidenciada em suas falas:

[...] Porque assim, você começa a trabalhar o raciocínio lógico deles, né? Então eles precisam ler,
precisam ler e interpretar, né? Então assim, quando a gente conta uma história, uma fábula que vai tentar
descobrir o fundo moral da história, o objetivo daquela história e eles dão o resultado, a gente está
fazendo com que eles interpretem, né? E isso é necessário para que eles possam interpretar, para
interpretar problemas. P2

[...] principalmente melhora muito o vocabulário deles, porque, geralmente, quando você tá lendo uma
história, tem palavras que eles ficam ‘Tia o que é isso?’, que ninguém vai por achar que eles não vão
atingir tirar as palavras difíceis. É das palavras difíceis que eles vão melhorar o vocabulário. P1

As afirmações das professoras apontam que elas percebem a importância da linguagem na construção do
sentido nos enunciados. No entanto, a prática educativa delas aponta para o fato de precisarem planejar
aulas e atividades em que o enunciado de problema matemático seja tratado como um gênero textual e
que, por isso, precisa ter suas características compreendidas pelos estudantes, para dessa forma
proporcionar uma melhor compreensão e, consequentemente, uma aprendizagem mais eficiente dos
conceitos matemáticos.
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Do 3º ao 5º anos, pelo que ilustra o quadro acima, as atividades propostas envolvendo leitura e escrita de
enunciados resumem-se à sua cópia e leitura. Embora a compreensão dos mesmos seja uma preocupação
constante dos professores em geral e, mais especificamente, das professoras pesquisadas, tais dados
levam a conjecturar que os educadores estão desenvolvendo atividades que talvez não sejam as mais
adequadas para se alcançar à construção do sentido nos enunciados e, consequentemente,
compreendê-los. Segundo Chica (2001, p. 152):

Dar oportunidade para que os alunos formulem problemas é uma forma de levá-los a escrever e perceber
o que é importante na elaboração e na resolução de uma dada situação; que relação há entre os dados
apresentados, a pergunta a ser respondida e a resposta; como articular o texto, os dados e a operação a
ser usada. Mais que isso, ao formularem problemas, os alunos sentem que têm controle sobre o fazer
matemática e que pode participar desse fazer, desenvolvendo interesse e confiança diante de
situações-problema.

Dito de outro modo, produzir problemas contribui para que o aluno construa o significado e compreenda,
além dos seus, outros. Com o desenvolvimento dessa atividade o sujeito se torna cada vez mais
autônomo, possibilitando-o a pensar sobre todo o processo de resolução, ampliando, assim, além de sua
capacidade de compreender o sentido nos enunciados, o conhecimento matemático.

Outro ponto importante a ser abordado é o uso de palavras-chave nos enunciados, para indicar qual a
operação que deve ser utilizada na resolução. Uma das professoras afirma ser importante o uso dessas
palavras como forma de ajudar o aluno a compreender o enunciado e chegar a sua resolução:

[...] Então na minha sala eu digo assim ‘Presta atenção! Vamos ler!’ Porque as crianças confundem a
nomenclatura: ‘a menos’, ‘a diferença’ e ‘a mais’. Todas elas pedem para você realizar a operação da
subtração. Da divisão, distribuir, dividir, repartir. Muitos não conseguem compreender que essas palavras
já estão indicando que tipo de operação vai fazer. P4

Entretanto, Carvalho (2010) afirma que chamar a atenção para as palavras-chave não contribui para
compreensão dos enunciados. Pelo contrário, poderá induzir o aprendiz ao erro, pelo caráter polissêmico
das palavras, ou seja, a mesma palavra pode indicar sentidos diferentes, vai depender do contexto ao qual
está inserida. Daí a importância de trabalhar o enunciado de problema matemático como um gênero,
buscando a compreensão de suas características e, principalmente, proporcionar atividades em que os
estudantes montem problemas, anteriormente fatiados pelos professores, analisem, produzam partes ou
enunciados completos. É dessa forma que eles se familiarizarão com o gênero e com a linguagem utilizada
nos mesmos.

Considerações Finais

Os resultados da pesquisa apontam para o fato de o trabalho com escrita e leitura de enunciados de
problemas matemáticos realizado nas aulas de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, ser
abordado de forma elementar, tendo como foco a cópia e leitura desses enunciados. Indica, também, que
o planejamento dessas aulas deve contemplar momentos em que sejam priorizadas atividades que
permitam ao aluno (re) conhecer as características desse gênero e se familiarizar com a linguagem e com
sua forma de ser utilizada nos mesmos.

Sendo assim, se faz necessário que os vários textos utilizados nas aulas de matemática sejam percebidos
como gêneros textuais pelos professores, em especial, os enunciados de problemas por sua
transversalidade entre os conteúdos matemáticos ou por sua adequação aos variados conhecimentos
matemáticos. Proporcionando um processo de investigação durante as aulas de matemática e não uma
simples aplicação do algoritmo para treinar seus passos ou peculiaridades.

Muitas vezes os professores esquecem que o trabalho que é feito com os gêneros, que são mais utilizados
nas aulas de Língua Portuguesa, como os literários, as quadrinhas, as parlendas, deve, também, ser
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desenvolvido com os gêneros das outras áreas do conhecimento, como é o caso da Matemática e das
outras Ciências. Esse tipo de trabalho implica em estudo tanto para alunos quanto para professores, pois é
necessário que estes últimos conheçam bem o gênero para planejar atividades em que os estudantes se
familiarizem com o gênero estudado e aprendam suas características, essas ações possibilitarão um
reconhecimento do texto e a ativação dos conhecimentos prévios, tanto na área da linguagem como da
matemática, no caso do enunciado de problema matemático.

Esse movimento de pensar a linguagem como coadjuvante no ensino da matemática, sendo realizado o
trabalho mais específico com os gêneros textuais dessa área do conhecimento, pode proporcionar uma
aprendizagem mais significativa e mais eficaz desses saberes, possibilitando seu uso de forma mais
eficiente fora dos muros da escola, fazendo acontecer o que está dito na maioria dos Projetos Político
Pedagógico (PPP) das escolas, a educação para a cidadania.
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