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RESUMO 

 
Esta pesquisa analisa a leitura realizada pela professora de Matemática para tratar o conteúdo 

Divisibilidade numa turma do 6° Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, 

observando estratégias de compreensão textual construídas na interação entre professor-

alunos/alunos-professor/alunos-alunos por meio de perguntas/respostas. A pesquisa insere 

numa abordagem qualitativa de campo com observação, registros das aulas de Matemática e 

aplicação de questionário. Os dados foram gerados por meio das observações e gravações das 

aulas referentes ao conteúdo Divisibilidade, em que a professora realizou sua exposição 

baseada na leitura do texto escrito da Matemática. Os pressupostos teóricos da Educação 

Matemática, Leitura e Linguagem Matemática nortearam a análise do corpus desta pesquisa, 

verificando como a leitura utilizada pela professora de Matemática ao explicar o conteúdo 

Divisibilidade interferiu na participação dos alunos deste conteúdo por parte dos alunos, 

igualmente, verificando dificuldades por eles enfrentadas ao compreenderem à linguagem 

Matemática. A discussão revela a importância do trabalho com a leitura nas aulas de 

Matemática, fundamentalmente necessária à formação do aluno leitor, visto que o professor 

desta disciplina também é um formador de leitor. O estudo permite recomendações referentes 

à leitura utilizada na sala de aula para compreender a linguagem Matemática referente ao 

conteúdo Divisibilidade, em que os alunos tendem a participar das aulas ao expressar seu 

raciocínio matemático, sobretudo por meio da linguagem falada entre os alunos para tratar do 

conteúdo em sala de aula. 
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ABSTRACT 
 

 

This research analyzes the reading made by Mathematics teacher to deal with the content 

Divisibility in a class of the 6° Year of Elementary School in a public school, observing 

textual comprehension strategies built in the interaction between teacher-students / student-

teacher / student- through questions / answers. The research inserts a qualitative field 

approach with observation, records of the Mathematics classes and questionnaire application. 

The data were generated through the observations and class recordings regarding the content 

Divisibility, in which the teacher made her presentation based on reading the written text of 

Mathematics. The theoretical assumptions of Mathematics Education, Reading and 

Mathematical Language guided the analysis of the corpus of this research, verifying how the 

reading used by the Mathematics teacher in explaining the content Divisibility interfered in 

the students' participation in this content by the students, also, they are faced with 

understanding mathematical language. The discussion reveals the importance of working with 

reading in Mathematics classes, fundamentally necessary for the formation of the student 

reader, since the teacher of this discipline is also a reader trainer. The study allows 

recommendations regarding the reading used in the classroom to understand the Mathematical 

language referring to the content Divisibility, in which students tend to participate in class by 

expressing their mathematical reasoning, especially through the language spoken among 

students to deal with content in the classroom. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao lecionar aulas de Matemática numa escola pública do interior da Paraíba, enquanto 

docente, pode-se perceber que os alunos tinham dificuldades com a leitura nas aulas de 

Matemática. Dessa forma, propus refletir acerca da leitura no texto matemático em forma de 

pesquisa por meio de uma proposta focada tanto no conteúdo matemático quanto na sua 

leitura. Para isso, buscamos verificar esse problema na sala de aula de uma professora de 

Matemática. 

Um exemplo da sala de aula ilustra esta questão da leitura do texto matemático através 

do seguinte enunciado de avaliação, contendo diversas reações por parte dos alunos: ―Pedro 

tinha vinte bolinhas de gude e dividiu, igualmente, entre ele e seus três amigos. Quantas 

bolinhas cada um recebeu?‖
1
. A maioria dos alunos, ao tentar resolver questões desse tipo em 

sala de aula, pede ao professor que interprete o enunciado, muitas vezes, justificando que não 

entendem o que leem e, neste caso, muitos alunos, perguntam: ―é de dividir...é de 

multiplicar‖. Alguns alunos têm dificuldades com a leitura e interpretação dos enunciados e, 

muitos deles, após a interpretação do problema pelo professor, enfrentam limitações para 

efetuar a operação de divisão: 20:4 e solucionar a operação Matemática solicitada.  

Nas atividades envolvendo leitura, escrita e interpretação de textos na aula de 

Matemática, os alunos estabelecem uma grande dependência em relação ao professor 

(SALMAZO, 2005).  Nesse sentido, destacamos a importância do professor de Matemática na 

formação do aluno leitor.  

Na prática docente, o professor de Matemática, ao explicar o conteúdo desta disciplina 

em sala de aula, utiliza a leitura do texto escrito da Matemática e a oralidade para discutir o 

assunto, coexistindo, nestas atividades, saberes da língua materna e da linguagem Matemática 

(MACHADO, 1998, 2011), a qual fundamenta tanto a compreensão deste conteúdo, quanto a 

formação do aluno leitor e escritor. Neste caso, o professor de Matemática, ao tratar do 

conteúdo didático desta disciplina, age como um sujeito formador de leitores. Os textos 

escritos e os textos orais elaborados pelos interlocutores (professor-aluno) para discutir o 

conteúdo de Matemática em sala de aula exigem dos alunos participação na leitura e 

compreensão do texto matemático, porque, ao serem construídos na relação professor-aluno, 

veiculam conhecimentos da língua materna e da Matemática.  

                                                             
1
Enunciado de avaliação adaptado do livro didático Praticando Matemática, 6º ano de ANDRINI e 

VASCONCELLOS, 2012. (Manual do Professor). 
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Esta realidade desperta interesse de investigação na área do ensino da Matemática, 

pois se as dificuldades de compreensão do texto matemático são recorrentes em sala de aula, 

torna relevante analisar essa situação. Para verificar a interdependência leitura-conteúdo e sua 

interferência no desempenho matemático dos alunos, algumas questões norteiam esta 

pesquisa: (i) De que forma a professora realiza a leitura do texto escrito da Matemática para 

explicar o conteúdo Divisibilidade? (ii) Como os alunos participam da leitura realizada pela 

professora? Com estes questionamentos objetiva analisar a leitura do texto escrito da 

Matemática realizada pela professora ao explicar o conteúdo Divisibilidade, verificando a 

participação dos alunos ao interagir com a leitura em sala de aula. Como objetivos específicos 

têm-se: (i) Observar o procedimento metodológico da leitura do texto escrito da Matemática 

realizada pela professora de Matemática durante a exposição oral do conteúdo Divisibilidade; 

(ii) Identificar sinalizações interacionais referente a leitura realizada pela professora e a 

participação dos alunos; (iii) Verificar se as estratégias de leitura contribuem para o 

tratamento do conteúdo Divisibilidade. 

Com este norte procedimental, realizamos uma Pesquisa de Campo baseada nas ações 

de observação, aplicação de questionário e gravações em áudios das aulas, obtendo dados para 

realizarmos uma reflexão acerca do objeto investigado. Com base nesta experiência, o 

presente trabalho destaca a leitura nas aulas de Matemática, durante a exposição do seu 

conteúdo, de forma que o pesquisador entre no ambiente do objeto de pesquisa, a fim de 

melhor interpretar a realidade dos dados gerados (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Com a 

pretensão de analisar os sujeitos e ações em sala de aula, tem-se uma investigação do tipo 

Pesquisa de Campo com enfoque embasado numa abordagem qualitativa (MINAYO, 2001) 

realizada em sala de aula com alunos do 6° Ano do Ensino Fundamental. 

A convivência com os sujeitos da pesquisa foi marcada por encontros diários 

realizados com o objetivo de aproximar, conhecer e entender os aspectos que envolvem o 

desenvolvimento de um grupo de alunos do 6º Ano, num ambiente onde o conhecimento é 

discutido com vistas a formar sujeitos socialmente críticos. A pesquisa de Campo permite ao 

pesquisador examinar a situação observada com mais detalhes devido sua aproximação com 

os sujeitos participantes, possibilitando descrever e interpretar com mais rigor os 

acontecimentos do grupo investigado.  

Quanto ao suporte teórico que fundamenta esta pesquisa, buscamos apoio nos 

pressupostos da Educação Matemática (SMOLE e DINIZ, 2001; CÂNDIDO, 2001); da 

Linguagem Oral (FÁVERO et al, 2002; MARCUSCHI, 1997; PRETI, 1999); da Leitura 
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(CORACINI, 1995; KOCH e ELIAS, 2014; KLEIMAN, 2002; FREIRE, 1989; SOLÉ, 2008) 

e da Linguagem Matemática (GÓMEZ-GRANELL, 1997, 2003; MACHADO, 1998, 2011); 

dentre outros que citamos ao longo da discussão. As informações ―consideradas‖ neste espaço 

referendam a literatura que trata dos saberes da língua materna e sua relação com a 

Matemática que, conforme Silva e Menezes (2005), a revisão da literatura é uma das etapas 

mais importantes de uma pesquisa.  

Além dessa base teórica, analisamos cinco trabalhos realizados recentemente, sendo 

uma tese de doutorado e quatro dissertações de mestrado que discutem sobre a temática, entre 

os quais Resende (2007), Gregorutti (2009), Santiago (2008), Salmazo (2005) e Weber 

(2012). Essas pesquisas apontam para as seguintes necessidades: da formação de professores 

de Matemática do ensino básico, frisando a teoria dos números no ensino referente a 

licenciatura em Matemática para a prática docente no ensino básico; de abordar o conteúdo 

Divisibilidade no ensino de Matemática, pois, além de ser um assunto em que os alunos 

apresentam dificuldades ao realizar as operações, o mesmo tem potencial formador que 

propicia a compreensão conceitual e possibilita o desenvolvimento do raciocínio matemático 

dos alunos; dar ênfase para a oralidade em sala de aula, uma vez que o conhecimento 

matemático não pode se restringir somente à linguagem formal, ou seja, também tratamos da 

Matemática via linguagem oral; de trabalhar a leitura nas aulas de Matemática; e de explorar 

os aspectos da linguagem materna e a linguagem Matemática por estas se relacionarem. 

Tendo em vista isso, esses estudos foram fundamentais para orientarmos na realização do 

nosso trabalho e no alcance dos objetivos traçados. 

Neste trabalho, ao tomarmos os pressupostos dos saberes da língua materna para 

entender o texto matemático, não há uma preocupação imediata com estudos gramaticais, mas 

com o entendimento da língua em funcionalidade interacional na sala de aula através de textos 

escritos e falados, quer dizer, sua dinâmica nos diversos textos falados elaborados por alunos 

e professores, considerando-os como canais veiculadores do conteúdo didático entre ouvinte-

leitor (FÁVERO et al, 2002).  

Para o entendimento comunicacional na sala de aula, consideramos, além da 

mensagem veiculada, os mecanismos interacionais gerados e compartilhados entre sujeitos 

ouvintes/falantes em diversos contextos de uso da língua, sobretudo na sala de aula. O 

discurso falado em sala de aula dialoga com diversos gêneros textuais orais e escritos, ao 

mediar o saber escolar compartilhado na inter-relação professor-alunos, em que tais gêneros 
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são compreendidos como instrumentos norteadores do desempenho escolar do aluno 

(BAKHTIN, 2003).  

Esta discussão considera os pressupostos das áreas da linguagem aplicada ao ensino 

escolar na relação professor-aluno e da Educação Problematizadora, por considerar o diálogo 

realizado por meio de perguntas e respostas na interação aluno-professor, relacionando-as a 

área da Matemática, ao considerar sua linguagem interconectada às práticas de leitura e 

produção textual em sala de aula. Neste aspecto, buscamos autores que entendem o trabalho 

escolar fundado na linguagem, no texto e nos interlocutores inseridos num processo de 

construção do conhecimento nas trocas interacionais que caracterizam a efetiva comunicação 

pedagógica em sala de aula (BAKHTIN, 2003; KOCH, 2003; MARCUSCHI, 1997; MELLO 

e BARBOSA, 2007).  

Estes autores defendem a comunicação interacional se realizando por meio de diversos 

gêneros textuais orais e escritos, formais e informais produzidos nas práticas sociais de usos 

da língua nos diferentes espaços da sociedade. Investigamos o texto oral expositivo usado na 

sala de aula, sendo elaborado pelos interlocutores (professor-aluno) em aulas de Matemática, 

averiguando sequências textuais contendo a leitura durante a explicação do seu conteúdo e sua 

compreensão por parte dos alunos acerca do conteúdo matemático Divisibilidade. 

Este trabalho está organizado em 5 (cinco) Capítulos, iniciando pela introdução, 

seguindo com o Capítulo I, para o qual convergem procedimentos teórico-metodológicos 

adotados na realização desta pesquisa, tratando a metodologia, sua abordagem e instrumentos 

da pesquisa, incluindo os sujeitos da pesquisa, a caracterização e seleção do corpus para 

análise. Nele, considerando a abordagem qualitativa fundadas na Pesquisa de Campo, 

realizada utilizando a observação, o questionário e as gravações em áudios em sala de aula 

com breve exposição dos dados a serem analisados. No Capítulo II, as discussões decorrem 

em torno da ―Leitura e Sociedade: compromisso social da escola‖, enfatizando a leitura num 

sentido macro resultante das mudanças socioculturais e tecnológicas na sociedade, cujas 

mudanças demandam usos contínuos de diversas leituras para ter acesso às informações em 

diferentes linguagens e exige da escola maior compromisso social em relação à ―Formação do 

aluno Leitor na Escola‖.  

No Capítulo III, discutimos sobre ―Matemática na escola: Conteúdo Divisibilidade‖ 

ressaltando sua importância na formação do aluno, uma vez que tal conteúdo contribui para o 

desenvolvimento do pensamento matemático referente às atividades investigativas em 

qualquer nível de ensino. Discutiremos sobre o termo Divisibilidade apresentando sua 
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definição e o teorema do algoritmo da divisão e apresentamos algumas reflexões referentes a 

pesquisas educacionais realizadas sobre o tema discutido nesta pesquisa. 

No Capítulo IV, refletimos sobre a ―Leitura no Ensino de Matemática‖, destacando a 

relação da leitura com a Matemática, sua linguagem, seu texto em sala de aula, concepção e 

práticas de leituras nas aulas de Matemática. Enfatizamos também o ―Texto Escrito da 

Matemática‖ e ―Exposição Oral do Conteúdo de Matemática‖, sendo basicamente o veículo 

de comunicação utilizado pelo professor para mediar o saber matemático em sala de aula que, 

muitas vezes, estão atrelados aos pares adjacentes – perguntas/respostas. O par adjacente 

surge na discussão entre o professor e os alunos na compreensão interacional do texto 

matemático em sala de aula marcada pela linguagem verbal.  

No Capítulo V, tratamos da análise e discussões dos dados ao enfatizarmos o ―Texto 

Escrito na Exposição do Conteúdo Divisibilidade‖, em que enfatizamos a ―Leitura Realizada 

pela Professora‖ para expor e explicar o conteúdo Divisibilidade. Discutimos também sobre a 

―Participação dos Alunos‖, tanto da exposição oral quanto da explicação dos exercícios que 

visam à compreensão textual na construção do conhecimento matemático. Destacamos os 

pares adjacentes – pergunta/resposta – que correspondem à prática docente na construção do 

conhecimento matemático e à formação do aluno leitor em relação à leitura, compreensão e 

interpretação no texto escrito de Matemática para explicar o conteúdo Divisibilidade. Para 

finalizar a discussão, apresentamos as Considerações Finais da pesquisa, expondo 

observações consideradas fundamentais nesta pesquisa, além de apresentar recomendações 

referentes às expectativas provenientes desta discussão.  
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1. METODOLOGIA  

 

Para melhor entender os aspectos da leitura e das relações interacionais entre 

professor-aluno e aluno-aluno na sala de aula na compreensão de textos orais pelos 

interlocutores para discutir o conteúdo de Matemática, este trabalho faz uma abordagem 

qualitativa, conforme obtenção de dados descritos no contato direto do pesquisador com a 

situação pesquisada e analisada, pontuando, assim, uma análise interpretativa de informações 

obtidas na realidade imediata (BOGDAN & BIKLEN, 1994; MINAYO, 1999). Com este 

foco, investiga-se a realidade da sala de aula por meio da observação com os sujeitos nela 

inseridos. O estudo, por sua natureza e complexidade, também se enquadra numa abordagem 

epistemológica do tipo Pesquisa de Campo, utilizando seus instrumentos para gerar os dados 

como a observação, o questionário e gravações em áudios (MARCONI e LAKATOS, 2003; 

GONÇALVES, 2001). Optamos por esse tipo de pesquisa uma vez que os objetivos refletem 

a realidade dos sujeitos atuantes e atuando no espaço de sala de aula. 

A intenção desta pesquisa é apresentar uma reflexão sobre a realidade ocorrida em sala 

de aula na construção do conhecimento matemático por meio da relação interativa entre 

professor-aluno e aluno-aluno, engajada aos aspectos da leitura do texto escrito de 

Matemática para explicar o conteúdo. Nesse contexto, a abordagem qualitativa surge da 

necessidade de compreender o fenômeno e entender os aspectos nele envolvidos por 

intermédio da investigação científica deliberada num proceder marcado pela interpretação da 

realidade. Ao refletir acerca dos métodos de investigação, Guerra (2014, p. 10) argumenta que 

dentre outros um ―[...] posicionamento metodológico para realizar pesquisas é o que defende 

o estudo do homem, levando em conta que o ser humano não é passivo, mas sim que 

interpreta o mundo em que vive continuamente‖. Este raciocínio assegura que ―[...] esse ponto 

de vista encaminha os estudos que têm como objeto os seres humanos aos métodos do tipo 

qualitativo‖ (idem). A autora enfatiza os aspectos do fazer humano em sua ação consciente, 

capaz de interpretar e refletir as informações geradas no espaço pesquisado.  

O pesquisador, ao explorar o método qualitativo, tem a oportunidade de se inserir no 

ambiente onde se encontram os sujeitos que vão estabelecer as informações que serão úteis 

para compreender o objeto interrogado. Na abordagem qualitativa, o pesquisador propõe se 

aprofundar para compreender os fenômenos que estuda, sobre as ações dos sujeitos ou grupos 

de pessoas em seu espaço ou contexto social que se insere com o objetivo de interpretar, 

conforme a perspectiva dos próprios indivíduos que participam da situação analisada. Para 
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uma pesquisa, Guerra (2014, p. 11), apresenta três elementos ligados ao estudo qualitativo, 

considerados fundamentais no processo de investigação: ―[...] 1) a interação entre o objeto de 

estudo e pesquisador; 2) o registro de dados ou informações coletadas; 3) a 

interpretação/explicação do pesquisador‖. Esses elementos possibilitam ao pesquisador uma 

visão mais ampla e nítida configurada pela situação para descrever com clareza os fatos que 

norteia a realidade.  

Nesta perspectiva, buscamos ter um olhar detalhado sobre os dados gerados em meio 

ao conflituoso cenário de vozes dos alunos e palavras comuns em sala de aula sendo 

fundamental para a análise. Nesse enfoque, Minayo (2001, p. 21, 22) argumenta que: 

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Diferentemente da pesquisa quantitativa, a abordagem qualitativa preocupa-se em 

relatar e dar significado ao que acontece entre as entrelinhas dos fatos abordados, por meio do 

olhar interpretativo do pesquisador sobre a realidade. Ainda em relação à abordagem 

qualitativa, Minayo (1999, p.54-55) salienta que ―[...] deve ter como preocupação primeira a 

compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade‖. Essa característica do 

fazer qualitativo dá a pesquisa o valor científico, cuja qualidade das informações é produzida 

com base nos dados gerados no campo da pesquisa com a observação, a participação e o agir 

do pesquisador.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 49), a ―[...] abordagem da investigação qualitativa 

exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 

para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objecto de estudo‖. Os autores enfatizam que numa investigação não podemos 

considerar que possa existir algo de fácil interpretação sobre o problema interrogado, de modo 

que toda informação deve ser cuidadosamente analisada para se esclarecer os eventos que 

ocorrem na formulação dos acontecimentos e assim serem compreendidos. Marconi e Lakatos 

(2003, p. 168) mencionam a interpretação como meio do fazer qualitativo ao afirmarem que: 

[...] a interpretação é a atividade intelectual que procura dar um significado 

mais amplo as respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a 

interpretação significa a exposição do verdadeiro significado material 

apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só 

o significado do material, mas também faz ilações mais amplas dos dados 

discutidos. 
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As colocações das autoras enfatizam a importância da intepretação acrescentando 

ainda que ―[...] mesmo com dados válidos, é a eficácia da análise e da interpretação que 

determinará o valor da pesquisa‖ (idem, p. 169), pois revela as informações que estabelecem o 

teor do estudo ligado à abordagem qualitativa. Os recursos metodológicos possibilitam que o 

pesquisador tenha suporte teórico para triangular os dados do estudo com as informações 

pertinentes à pesquisa. Ao explorar o espaço de sala de aula, a fim de investigar os sujeitos e 

sua ação em torno do objeto pesquisado, os alunos foram fontes provenientes no fazer 

qualitativo, sendo os estudantes, os pesquisados a fornecerem registros para serem analisados. 

Este estudo configura-se nas condições estabelecidas pela instituição escolar norteada numa 

estrutura do tipo Pesquisa de Campo.  

No desdobramento da abordagem qualitativa se faz necessário utilizar métodos 

vinculados a esse tipo de abordagem, uma vez que, segundo as considerações de Gatti (2001, 

p. 73), as ―[...] alternativas apresentadas pelas análises chamadas qualitativas compõem um 

universo heterogêneo de métodos e técnicas‖ de pesquisa. Nesse sentido, podem ser 

empregados diferentes métodos e técnicas na busca das informações, de modo a satisfazer os 

objetivos propostos numa pesquisa. Dentre os recursos metodológicos utilizados numa 

investigação qualitativa, destaca-se a Pesquisa de Campo como abordagem de pesquisa, que, 

segundo Gonçalves (2001, p. 67): 

 

[...] é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com 

a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto. 

Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou 

ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas. 

 

O autor ressalta que esse tipo de pesquisa permite que o pesquisador entre na sala de 

aula para buscar os dados acerca do fenômeno pesquisado. Ao aproximar-se do espaço onde 

ocorre o fenômeno, o investigador tem a oportunidade de registrar os dados para analisar e 

interpretar. Para os dados observáveis, levamos em consideração que o ―[...] objeto não é um 

dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que os sujeitos concretos criam 

em suas ações‖. (CHIZZOTTI, 1991, p. 79). A pesquisa de campo auxilia na estruturação das 

informações geradas sobre uma visão contemporânea e eficaz, quanto ao objeto pesquisado, 

que consiste em buscar fundamentos ao que se pretende pesquisar. Esse tipo de pesquisa tem 

o objetivo de reunir informações, através de observações para serem analisadas, assim como 

discorrem Marconi e Lakatos (2003, p. 168): 
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[...] pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na 

coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume 

relevantes, para analisá-los.  
 

Conforme as colocações das autoras, a pesquisa de campo possibilita o envolvimento 

do pesquisador com os sujeitos interrogados, tendo em vista a procura de resposta para um 

problema, contando com as observações realizadas no espaço pesquisado para revelar as 

ocorrências da forma como aconteceu.  

Tomando a sala de aula como o ambiente caracterizado por um grupo social em 

constantes transformações e marcado pelas interações de interlocutores que atuam 

socialmente para o desenvolvimento do estudo, a Pesquisa de Campo permite o contato direto 

do pesquisador com a sala de aula na tentativa de obter informações que forneçam auxílio 

para promover uma reflexão sobre o objeto pesquisado.  

Nessa perspectiva podemos associar a relevância da abordagem da Pesquisa de Campo 

e opinar por este recurso metodológico que fornece respaldo para que se possa realizar uma 

reflexão em relação às questões de pesquisa. Por ser um tipo de pesquisa que exige do 

pesquisador o envolvimento com a situação investigada e ter uma atenção especial enquanto 

observador, a pesquisa de campo concede ao pesquisador a análise do problema de maneira 

dinâmica, promovendo uma reflexão fundamentada nos aspectos durante a ocorrência do 

evento.  

O objeto interrogado em uma pesquisa tem ligação direta com observações feitas 

anteriormente no curso da nossa prática no dia a dia, ou seja, ao ter contato com as pessoas no 

meio social se percebe um problema e dependendo da natureza da situação determina-se o 

objeto a ser investigado. O problema de pesquisa desse estudo originário das dificuldades de 

leitura nas aulas de Matemática levou ao aprofundamento na fundamentação teórica 

metodológica, a fim de criar base para estabelecer uma ferramenta condizente com a 

complexidade do estudo. Assim, podermos desenvolver as ações necessárias com o objetivo 

de contribuir na solução do problema de pesquisa, possibilitando aprimorar futuras práticas 

pedagógicas.  

De acordo com Tripp (2005, p. 4), a ―[...] solução de problemas, por exemplo, começa 

com a identificação do problema, o planejamento de uma solução, sua implementação, seu 

monitoramento e a avaliação de sua eficácia‖. Todo este reforço teórico nos embasa para 
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trabalhar as impressões acerca do fenômeno tratado nesta pesquisa. Seguindo o compasso do 

estudo, para os gerar os dados devemos nos incumbir de capacidades reflexivas que uma 

pesquisa dessa natureza exige de um pesquisador. 

Durante a realização deste trabalho, a ação dos interlocutores e os discursos por eles 

gerados em sala de aula permitiram acesso às informações que possibilitaram entender a 

situação pesquisada. Nesta pesquisa, utilizamos como instrumentos para gerar os dados, 

vinculado à abordagem qualitativa, a observação, o questionário e gravações em áudios. Em 

relação aos instrumentos de pesquisa, Marconi e Lakatos (2003, p. 166) enfatizam que são 

―[...] vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, que variam de acordo com 

as circunstâncias ou com o tipo de investigação‖. Para este estudo, as ferramentas utilizadas 

foram cruciais, conforme as exigências da investigação, para gerar as informações a serem 

analisadas.  

A observação foi um dos instrumentos desta pesquisa, significando para Marconi e 

Lakatos (2003, p. 190), uma ―[...] técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar‖. 

Utilizando este procedimento, tivemos contato direto com os alunos na intenção de vivenciar 

a realidade de sala de aula, a fim de conseguir e interpretar informações ouvidas, observadas e 

registradas para facilitar as reflexões acerca do fenômeno pesquisado, uma vez que a 

observação estabelece elemento fundamental para a pesquisa (GIL, 2008).  

Em conformidade com Marconi e Lakatos (2003, p. 191), a ―[...] observação ajuda o 

pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos 

não têm consciência, mas que orientam seu comportamento‖. Além disso, de acordo com 

essas mesmas autoras, a observação exerce função essencial nos processos observacionais, no 

contexto da descoberta, pois exige do pesquisador habilidade específica de tratamento 

interacional e reflexão das informações mais próximas à realidade vivenciada em sala de aula.  

A técnica de observação empregada nesta pesquisa permitiu tanto a convivência com 

os sujeitos da pesquisa como também a oportunidade de registrar as ocorrências importantes, 

os acontecimentos, os comportamentos pessoais, as inter-relações estabelecidas entre 

professor-alunos e aluno-aluno no processo de ensino de Matemática. Os registros das 

observações comungam com a sensibilidade do pesquisador, ao decifrar e anotar às 

informações determinadas pelo objeto da pesquisa. O método, apesar da sua flexibilidade, 

possibilita ao pesquisador, além de ver e ouvir os eventos ocorridos em sala de aula, seguir 
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com atenção o fenômeno investigado podendo selecionar os aspectos mais importantes e 

significativos, considerando as intenções específicas do objeto pesquisado (MARCONI e 

LAKATOS, 2003).  

As observações foram realizadas numa turma do 6º Ano do Ensino Fundamental 

composta por 21 alunos, no período letivo de 2016. Foram observadas cinco horas/aulas de 

quarenta (40) minutos, tempo utilizado pela professora para realizar a discussão do conteúdo 

em sala de aula, visando obter dados informativos relacionados ao objeto interrogado. As 

observações possibilitaram descrever os acontecimentos durante o desenvolvimento das aulas, 

ao permitir e registrar o processamento metodológico adotado pela professora e a atuação dos 

alunos na exploração da leitura, a organização textual e as sequências discursivas para 

explicar o conteúdo de Divisibilidade. Esses registros forneceram informações para posterior 

interpretação e reflexão do pesquisador com a finalidade de compreender a situação 

investigada. 

Outro instrumento utilizado nesta pesquisa foi o questionário como ―[...] um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito‖ (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 201), recurso esse que 

permitiu unir informações de forma sistemática submetida a investigação referente ao tema 

tratado, tendo como objetivo produzir informações importante ao pesquisador. Os dados 

coletados por meio do questionário (apêndice A), aplicado com a professora, possibilitaram 

obter informações relacionadas à leitura no ensino de Matemática. A elaboração do 

questionário comungou com as interrogações da pesquisa e o objetivo traçado para investigar 

o objeto pesquisado. 

Quanto às gravações em áudios, estas ocorreram concomitantemente com as 

observações em sala de aula para sintonizar as informações e registrar os trechos dos diálogos 

entre professor e alunos, ou seja, os áudios foram gravados na medida em que se realizavam 

as observações em sala de aula. As informações que não puderem ser captadas pelo gravador, 

foram observadas e registradas pelo pesquisador, como, por exemplo, os gestos, e outras 

surgidas no desenvolver das aulas, também, recuperadas na transcrição imediata por 

considerar que ―[...] por vezes, a expressividade é produzida com elementos que a simples 

transcrição não consegue captar, tal como o aspecto gestual‖ (MARCUSCHI, 1998, p. 6).  

As aulas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para análise, assim como as 

narrativas dos alunos foram registradas, sendo possível ao pesquisador ouvir quantas vezes 

precisasse para compreender o diálogo produzido a partir das leituras realizadas pelos alunos 
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e professora durante a discussão do conteúdo Divisibilidade. Foram gravados cinco encontros 

horas/aulas concomitantes com as observações e registros dos acontecimentos ocorridos 

durante o desenrolar das aulas. Levamos em consideração que a leitura na sala de aula de 

Matemática influencia na formação de alunos leitores, pois o texto em suas diversidades está 

na sala de aula e os alunos precisam compreendê-lo e interpretá-lo, um compromisso da 

escola e do educador na formação leitora cidadã dos alunos, que se estende a todos os 

professores. 

Por meio desses instrumentos, geramos os dados informativos em relação a temática 

analisada nesta pesquisa. Com base nessas informações, realizamos as reflexões e discussões 

acerca do objeto interrogado para compreender os processos de ensino do conteúdo 

Divisibilidade utilizado pela professara em sala de aula. 

O problema de pesquisa teve origem na prática pedagógica do pesquisador, em que 

percebemos os alunos apresentarem dificuldades em ler e interpretar os enunciados escritos na 

linguagem Matemática enquanto discutíamos o conteúdo critérios Divisibilidade em sala de 

aula. Tal situação nos levou a ter o interesse de realizar uma investigação referentes a este 

conteúdo, visto que, conforme Gregorutti (2009), Resende (2007) e Dantas (2016), a 

Divisibilidade é importante para o desenvolvimento do raciocínio matemático e a capacidade 

de reconhecer os divisores de números naturais, além de contribuir para a formação básica do 

aluno. Para gerarmos os dados, adotamos somente o critério de que o conteúdo fosse 

observado durante sua exploração em sala de aula pela professora. 

Para a discussão do conteúdo em sala de aula, a professora utilizou o livro didático 

adotado pela escola e uma apostila. A docente utilizou a estratégia pedagógica de dar aulas 

expositivas que, conforme Lopes (1991, p. 38-39), ―[...] em geral, a literatura didática 

conceitua aula expositiva como uma comunicação verbal estruturada, utilizada pelos 

professores com o objetivo de transmitir determinados conteúdos aos alunos‖. Para a 

realização das aulas, inicialmente a professora entregou as apostilas para cada aluno, explicou 

sua utilidade e em seguida discutiu o conteúdo em sala de aula. Ao final de cada aula, a 

docente recolhia o material – não permitindo que os alunos ficassem com as apostilas – pois 

segunda ela, alguns destes estudantes poderiam não a trazê-lo para a próxima aula. Para evitar 

tal constrangimento e contar com o material nas aulas seguintes, uma vez que alguns alunos 

não traziam o livro, a professora optou por recolher as apostilas ao final de cada aula. A 

intenção da docente era que todos os alunos, no momento da aula, estivessem com o material 

didático seja a apostila ou o livro para acompanhar a leitura e a discussão do conteúdo. 
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Durante a realização das aulas, a professora utilizou exercícios extraídos tanto do livro quanto 

da apostila. 

Com a intenção de auxiliar o trabalho da professora, elaboramos a apostila
2
 com base 

no livro didático abordado pela escola e incluindo outros materiais didáticos como texto 

complementar. O livro didático adotado pela escola explora os critérios de Divisibilidade por 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Não querendo interferir no conteúdo do livro e nem no processo 

metodológico a ser adotado pela professora para o desenvolvimento das aulas e discussão do 

conteúdo, incluímos todos esses critérios na apostila, sendo que, em geral, a recomendação 

nessa face escolar (6° Ano) é tratar dos critérios de Divisibilidade por 2, 3, 5 e 10, visto que 

são os mais fáceis de serem identificados pelos alunos. Explorar todos os critérios de 

Divisibilidade seria uma carga de informação muito elevada para os alunos do 6º Ano do 

ensino fundamental, uma vez que alguns desses critérios é difícil para os alunos identifica-los.  

Após as leituras realizadas ao longo do mestrado, as discussões durante as disciplinas 

em sala de aula e a qualificação do trabalho, percebemos que quando contribuímos com a 

elaboramos da apostila não percebemos que se trata de um texto árido, muito concentrado na 

memorização de regras, na repetição e aplicação de modelos. Na perspectiva de trazer uma 

apostila com a intenção de melhorar o texto do livro didático, mas que pouco contribuiu para 

o ensino do conteúdo. 

 É importante destacar também sobre a autonomia do professor em sala de aula, na 

qual prevalece a criatividade do professor de como utilizar o recurso pedagógico, uma vez que 

cabe ao professor desenvolver suas habilidades e a criatividade para ajudar os alunos. 

Conforme ressaltam, Oliveira e Alencar (2008), é inquestionável a importância da criatividade 

do professor no mundo contemporâneo, especialmente no contexto escolar. As atitudes 

criativas do professor para abordar o conteúdo possibilitam o desenvolvimento criativos dos 

alunos. De acordo com Boeri e Vione (2009, p. 10): 

[...] se o professor é capaz de oferecer o ensino da matemática de forma 

dinâmica, atrativa e criativa, tem em mãos uma arma valiosa para 

desenvolver no educando o pensamento crítico, a confiança em seu potencial 

                                                             
2
 Para a elaboração da apostila foram utilizados, além do livro didático adotado pela escola (referência 1 da 

apostila), outros materiais didáticos conforme citados na referência 2 e 3 da apostila (Apêndice B). Em relação a 

utilização de outros materiais didáticos em sala de aula, destacamos que muitas vezes, por exemplo, os 

professores não preocupam quando vai elaborar uma prova, e acabam pegando materiais de outros livros e não 

percebi que a linguagem é diferente, a abordagem é diferente e isso pode dificultar para o aluno em compreender 

o conteúdo. Então se o professor está abordando um livro texto é fundamental que analisamos a coerência que 

trata em sala de aula, as vezes quando o professor resolve colocar questões de outros livros para os alunos 

resolverem e eles não conseguem, talvez não seja porque eles não sabem, mas porque, a linguagem é inadequada 

dificultando para o aluno.  
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mental e raciocínio lógico e o hábito de utilizar as suas competências com 

autonomia, senso de investigação e criação. 

 

Os autores destacam o ensino de Matemática numa abordagem dinâmica e criativa na 

tentativa de conceber a Matemática como um processo de construção em que o aluno possa 

ser o protagonista de sua aprendizagem. Enfatizam ainda que devemos mostrar que a 

Matemática exerce um papel relevante no desenvolvimento do aluno como um ser social, 

apontando para o ensino da Matemática que relacione com a realidade social. 

 
1.1. CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DO CORPUS 

 

A pesquisa dialoga com o seu norte teórico, que embasa seus objetivos e 

inquietações ao enfatizar a análise da leitura realizada para explorar o conteúdo e a produção 

do texto oral de Matemática elaborado pelos interlocutores (professor-aluno) em sala de aula. 

Por isso, expõe uma reflexão fundada nas leituras e discussões voltadas à interdependência 

dos saberes da língua materna e da linguagem Matemática na prática docente do professor de 

Matemática.  

Consideramos para análise desta pesquisa a leitura realizada pela professora para 

expor o conteúdo matemático e os turnos do texto oral produzido por ela e os alunos numa 

situação interativa durante as discussões em sala de aula. Com isso, sinalizando a leitura 

referente ao texto matemático e a elaboração do texto oral da Matemática destacando os 

turnos que geram as sequências interacionais na relação professora-alunos para compreender 

o conteúdo Divisibilidade. 

A professora utilizou a leitura junto aos alunos para tratar do conteúdo e nessa leitura 

se destaca a formação do aluno leitor, pois o professor de Matemática também possui esta 

tarefa. Além disso, a professora, após a leitura que funcionou como suporte de informação e 

orientação, promoveu uma discussão que gerou o texto oral acerca do conteúdo de critérios de 

Divisibilidade.  

O texto matemático está presente nas aulas de Matemática e é necessário ser lido e 

interpretado para ser compreendido. Nessa perspectiva, quando o professor utiliza a leitura em 

sala de aula, ele também pode contribuir para a formação do aluno leitor em qualquer área do 

conhecimento. Sendo assim, o professor de Matemática também possui a responsabilidade de 

promover o ensino de leitura nas aulas de Matemática. A leitura está presente nas aulas de 

Matemática, pois fazemos uso deste recurso pedagógico para explorar a linguagem 

Matemática. 
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Existem diversas formas de termos acesso ao conhecimento matemático, dentre elas 

destacamos a leitura e o texto oral (texto falado) produzido pelos interlocutores, ou seja, a 

linguagem oral que decorre dos aspectos interacionais onde dois ou mais falantes discutem 

sobre um tema ou um assunto. Segundo Brait (1999, p. 205), existem várias maneiras de 

interação ao afirmar que:   

 

[...] o texto oral, além dos aspectos explicitados, tem uma dimensão 

presumida, isto é, uma dimensão extraverbal que se integra necessariamente 

ao conjunto textual, participando ativamente da estruturação, da organização 

e da significação compreendidas pelo evento interacional. As estratégias 

interacionais desenvolvidas pelos interlocutores visam à adequação do 

processo, tendo em vista as especificidades de cada situação. 

 

Esse autor considera que existem inúmeros, formas de interação e destaca que é 

possível pensar em algumas situações de interlocução. Segundo Brait (1999, p. 205-206), 

podem ser classificadas como:  

 

[...] • conversa informal; espontânea, travada entre amigos, conhecidos, sem 

preparação prévia; • conversa informal, espontânea, travada entre 

desconhecidos, sem preparação prévia nem tema definido (numa festa, num 

ponto de ônibus); • conversa entre pessoas que se conhecem muito pouco; • 

conversa entre pessoas pertencentes a níveis socioculturais diferentes; • 

conversa entre rivais ou adversários políticos; • encontro institucionalizado, 

formal, com objetivos definidos, em situações e contextos caracterizados por 

normas convencionalizadas; • conversa informal, travada entre amigos, mas 

com preparação prévia e tema determinado. 

 

Há uma variedade de situações interacionais, no entanto destacamos a situação 

apresentada no ponto 6 (seis), visto que a escola e, sobretudo a sala de aula, é o lugar 

socialmente organizado para o encontro de sujeitos, cujas discussões formais devem possuir 

essa característica interacional.  

Neste trabalho, consideramos as situações de interações discursivas na sala de aula de 

Matemática como uma prática social, que acontece ―[...] entre pelo menos dois falantes que se 

caracterizam como atores da interlocução e que vão se relacionar enquanto parceiros. Esses 

interlocutores revezam-se na condição de falante e ouvinte, ou seja, se sujeito comunicante e 

sujeito interpretante‖ (BRAIT, 1999, p. 206). Ainda conforme salienta Brait (1999, p. 194), a 

interação ―[...] é um componente do processo de comunicação, de significação, de construção 

de sentido e que faz parte de todo ato de linguagem. É um fenômeno sociocultural, com 

características linguísticas e discursivas passíveis de serem observadas, descritas, analisadas e 

interpretadas‖. Na produção oral, pode existir marca da relação interacional no momento da 

discussão do conteúdo em sala de aula. 
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O questionário, a observação e as gravações em sala de aula forneceram informações 

fundamentais para a nossa pesquisa. Os dados gerados através desses instrumentos de análise 

nos permitiram fazer uma triangulação das questões da pesquisa fundamentadas com a base 

teórica, possibilitando alcançar os objetivos e responder às questões da investigação.  

As aulas gravadas foram transcritas na análise deste corpus. As normas adotadas para 

a transcrição nesta pesquisa, foram baseadas do Projeto de Estudos da Norma Linguística 

Urbana Culta de São Paulo, conforme o quadro a seguir. 

Quadro: Projeto NURC/SP – Núcleo USP 

Ocorrências 
 

Sinais Exemplificação* 
 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

 

(   ) 

 

do nível de renda... ( ) nível de renda 

nominal... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) 

 

(estou) meio preocupado (com o gravador) 

Truncamento (havendo 

homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou 

timbre) 

 

/ 

 

e comé/ e reinicia 

 

Entoação enfática Maiúscula porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de vogal e 

consoante (como s, r) 

 

:: podendo 

aumentar para :::: 

ou mais 

 

ao emprestarem os... éh::: ...o dinheiro 

Silabação 

 

- por motivo tran-sa-ção 

  Interrogação 

 

? e o Banco... Central... certo? 

 

 

Qualquer pausa 

 

 

... 

são três motivos... ou três razões... que 

fazem com que se retenha moeda... existe 

uma... retenção 

Comentários descritivos do 

transcritor 

 

 

((minúsculas)) 

 

 

((tossiu)) 

Comentários que quebram a 

sequência temática da 

exposição; desvio temático 

 

 

-- -- 

 

... a demanda de moeda -- vamos dar essa 

notação -- demanda de moeda por motivo 

Superposição, simultaneidade 

de vozes 

 

 

[ ligando as linhas 
A. na [ casa da sua irmã B. 

B.        sexta-feira? 

A. fizeram [ LÁ... 

B.                  cozinharam lá? 

Indicação de que a fala foi 

tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu 

início, por exemplo. 

 

(...) 

 

 

(...) nós vimos que existem... 

 

Citações literais ou leituras de 

textos, durante a gravação 
 

 

"" 

Pedro Lima... ah escreve na ocasião... "O 

cinema falado em língua estrangeira não 

precisa de nenhuma baRREIra entre 

nós".... 
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Fonte: Preti (1999, p. 11-12) 

 

* Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP n. 338 EF e 331 D2.  

Observações:  

1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.)  

2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, ta (não por está: tá? você está brava?)  

3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados.  

4. Números: por extenso.  

5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa).  

6. Não se anota o cadenciamento da frase.  

7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa).  

8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto final, dois 

pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa, conforme referido na Introdução. 

 

Para os recortes dos trechos de análise, consideramos o texto escrito do conteúdo de 

Matemática, conforme exposto no livro didático e na apostila, por entendermos, com base em 

Castilho (1998), Marcuschi (2007), Preti (1999), Dionísio e Hoffnagel (2007), que a leitura 

verbal do referido texto sofre alterações de entonação, pronúncia, modalização, hesitações, 

correção, pausa, escuta, gestos, repetição de palavras, frases, recursos linguísticos 

característicos do texto oral falado. Assim, vamos considerar os recortes dos textos escritos 

seguidos de recortes dos textos lidos verbalmente pela professora e os textos gerados pelos 

interlocutores durante as discussões em sala de aula. 

As abreviações adotadas para recortes dos trechos de análise do corpus deste trabalho 

foram: 

P – Professora 

Ax – Aluno com falas esporádicas 

As – Alunos quando falam juntos  

A1, A2, A3 ... – Mesmo aluno Participando 

Ex: – Exemplo  

Essas abreviações serviram para a organização dos dados e a estruturação do texto, 

sendo essencial para a análise do corpus desta pesquisa. A fim de responder às interrogações 

do problema de pesquisa e organizar a sequência dos textos transcritos, indicamos os turnos
3
 

                                                             
3 ―[...] O turno é o elemento constitutivo do processo interacional, pelo qual o interlocutor contribui com direito 

a tomar a palavra e participar da conversação. A troca de falantes pode se dar de forma que a colaboração do 

interlocutor é de alguma maneira solicitada, ou pode acontecer sem que sua intervenção seja diretamente 

requerida‖ (MELO e BARBOSA, 2007, p. 145). 
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de fala com letras que representam as intervenções do interlocutor antecedida de uma 

numeração para facilitar a análise dos dados.  
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2. LEITURA E SOCIEDADE: compromisso social da escola 

 

A leitura pode ser considerada como uma porta para o sujeito se inserir no mundo e 

agir sobre ele. A criança, na sua essência, precisa desenvolver o raciocínio e adquirir a língua 

dominante numa sociedade em que está inserida. Os primeiros contatos com a língua ocorrem 

ao ouvir a voz dos pais, os gestos, e esses primeiros passos podem contribuir para estabelecer 

a língua com a qual o sujeito deve operar. Segundo Perini (2010, p. 1), a língua é ―[...] um 

sistema programado em nosso cérebro que, essencialmente, estabelece uma relação entre os 

esquemas mentais que formam nossa compreensão do mundo e um código que os representa 

de maneira perceptível aos sentidos‖, sendo considerada como ―[...] um código através do 

qual um emissor comunica a um receptor determinadas mensagens‖ (KOCH, 2006, p. 7).  

A concepção de língua, entendida por Cunha e Cintra (1985, apud NACI, 2007, p. 2), 

remete a um ―[...] sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. Meio através do 

qual uma coletividade se expressa, concebe o mundo e age sobre ele. É a utilização social da 

faculdade da linguagem‖. Nesse contexto, entendemos que a língua é um instrumento 

utilizado pelos sujeitos para a comunicação. De acordo com os PCN (BRASIL, 1997, p. 21): 

 

[...] o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 

acesso à informação, expressa e defendem pontos de vista, partilha ou 

constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto 

educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à 

escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos os 

acessos aos saberes lingüísticos necessários para o exercício da cidadania, 

direito inalienável de todos. 

 

A escola, por sua vez, possui a responsabilidade de promover o acesso à língua, de 

maneira formalizada. Muitos livros didáticos circulantes nas escolas utilizados para ensinar o 

aluno a aprender, conhecer e identificar o alfabeto usam as figuras, os desenhos de objetos, 

cujo nome se inicia com as letras do alfabeto, como, por exemplo, se utiliza a palavra ―avião‖ 

para ensinar a criança a conhecer a primeira letra do nosso alfabeto, assim, acontece com as 

demais letras. A figura a seguir mostra uma atividade em que o aluno deve ligar a figura à 

letra do som inicial referente à ilustração correspondente.  
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Figura 1: atividade envolvendo nosso alfabeto 

 
Fonte: Recorte extraído do livro didático, coleção campo aberto, letramento e alfabetização Matemática 1º 

ano de Thadei et al (2014, p. 17) 

 

Para a criança que está iniciando a vida escolar, a princípio, a escola busca ensiná-la 

mostrando figuras, desenhos, algo relacionado aos aspectos sociais e naturais, a fim de que o 

sujeito tome conhecimento das coisas atribuindo nome a cada uma. O recorte abaixo refere a 

uma atividade que exige do aluno a leitura de algumas palavras para, em seguida, escrevê-las 

abaixo da figura correspondente. 

Figura 2: atividade para associar palavras e figuras 

 
Fonte: Recorte extraído do livro didático, coleção campo aberto, letramento e alfabetização Matemática 1º 

ano de Thadei et al (2014, p. 112) 

 

Essas são umas das formas utilizadas pela escola para ensinar os alunos a escrever as 

letras do alfabeto, reconhecendo-as como essenciais para a composição das palavras e 

comunicação entre os seres humanos. Por meio das letras, das palavras, das frases, dos textos 

torna-se possível que os sujeitos sociais construam práticas informativas para geração e 

transferência de informações. Segundo Araújo (1999, p. 155), no contexto das práticas 

sociais, a ―[...] informação é um elemento de fundamental importância, pois é por meio do 

intercâmbio informacional que os sujeitos sociais se comunicam e tomam conhecimento de 

seus direitos e deveres‖. 
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Concebendo a linguagem como instrumento de comunicação, segundo Koch (2006, p. 

7), a ―[...] principal função da linguagem é [...] a transmissão de informações‖. A informação 

geralmente aparece por meio de uma linguagem que precisa ser lida e interpretada, assim, 

para ter acesso à informação é necessário fazer o uso da leitura. A leitura possibilita o aluno 

compreender as linguagens nas quais circulam as informações.  

A escrita está presente no meio social, numa diversidade de textos que necessitam ser 

lidos e interpretados. É um recurso que permite a participação do sujeito de forma efetiva em 

uma sociedade letrada. A aprendizagem da leitura e da escrita possibilita o desenvolvimento 

daquele que aprende a ler e escrever, permitindo a interação do sujeito na sociedade, uma vez 

que tal interação ocorre através da leitura, da escrita e da linguagem oral que contribui para a 

autonomia cidadã. Sobre a escrita e sua importância nas práticas sociais, Augusto (2003, p. 

124), discorre que: 

 

[...] a escrita e a sua cultura são importantes patrimônios da humanidade, 

portanto, direitos da criança. Quando cuidamos do contato das crianças com 

a escrita, tratamos de incluí-las na cultura escrita, acolhendo suas diferentes 

práticas sociais e o sentido que isso tem para elas. Cuidamos para que 

tenham acesso à complexidade da linguagem verbal, por meio de um 

processo criativo, tomando para si uma das mais importantes heranças 

culturais, responsável por mudanças no modo como as sociedades se 

organizaram, com reflexos no próprio modo de pensar das pessoas. 

 

No contexto social, a leitura e a escrita são instrumentos essenciais para o 

desenvolvimento intelectual do cidadão, por isso, o estímulo e a atividade com leitura é 

fundamental para favorecer o desenvolvimento cognitivo do aluno. O hábito de leitura e 

escrita deve ser incentivado desde dos primeiros anos escolares, pois são atividades mais 

importantes para desenvolver na criança a sensibilidade e a imaginação. O domínio da leitura 

é essencial para a participação do sujeito na sociedade, sendo, assim, um instrumento 

fundamental na construção da cidadania.  

A escola exerce um papel fundamental para o trabalho com a leitura, uma vez 

destinada a realizar ações que contemplem o ensino de leitura. A escola busca realizar 

situações de leitura proporcionando o contato do aluno com a leitura e escrita de maneira 

formal. Com isso, vem a necessidade de lidar com a linguagem por estar presente nas práticas 

sociais, nesse contexto, torna fundamental o domínio da língua materna, da linguagem e 

especialmente da linguagem Matemática para a interação do sujeito com as pessoas e com o 

mundo e sua inserção no meio social. Por isso, é necessário compreender a linguagem nas 

diferentes situações em que aparecem às informações formais e informais.  
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A linguagem compreende diferentes manifestações, em suas realizações verbais e não-

verbais, incluindo a fala que contém marcas tanto para elementos linguísticos (palavra, texto) 

como paralinguísticos (gestos, mímicas). A linguagem se manifesta com a intenção de 

transmitir não apenas informações, mas sentimentos, valores, comportamentos, diferentes 

culturas e tradições. Segundo Koch (2006, p. 7), a linguagem humana pode ser sintetizada 

―[...] como representação (―espelho‖) do mundo e do pensamento; como instrumento 

(―ferramenta‖) de comunicação; como forma (―lugar‖) de ação ou interação‖ e destaca que o 

homem representa para si o mundo por meio da linguagem sendo a função da língua refletir 

seu pensamento e conhecimento do mundo. Em relação a concepção de linguagem, Proença 

Filho (2007, p. 18-19) ressalta que: 

 

[...] é uma das formas de apreensão do real. [...] Para certos teóricos [...] a 

linguagem, ao converter a realidade em signos, ultrapassa as limitações da 

apreensão sensorial [...] É, por outro lado, uma forma de organizar o mundo. 

A linguagem é a faculdade que o homem tem de expressar seus estados 

mentais através de um conjunto de sons vocais chamados língua, que é ao 

mesmo tempo representativo do mundo interior e do mundo exterior. 

 

A linguagem atua na conversão da apreensão da realidade e do conhecimento humano 

para facilitar a compreensão dos mecanismos sociais e interações entre os sujeitos. Uma 

forma de ―apreensão do real‖, que dá sentido aos objetos, fundamental na organização das 

ações entre sujeitos leitores, escritores e falantes no cotidiano. Segundo Proença Filho (2007, 

p. 20), é perceptível à visão da linguagem atrelada aos sujeitos que a realizam em termos 

sociais, cognitivos e linguísticos na realidade social imediata e mediata, mencionando que: 

[...] a linguagem é entendida como uma atividade que apresenta um aspecto 

psíquico (linguagem virtual) e um aspecto propriamente linguístico 

(linguagem realizada) que compreende, por sua vez, o ato linguístico 

(realidade imediata) e o repertório dos atos linguísticos (material linguístico). 

No âmbito desse posicionamento, a língua é uma abstração, um conjunto 

organizado de aspectos comuns aos atos linguísticos. 

 

Ao considerar os aspectos psicolinguísticos da linguagem, entendemos que ela é uma 

capacidade criada pelo/para o sujeito se comunicar de diferentes formas em suas diferentes 

representações simbólicas, como desenhos, gestos, pinturas, escrita. Com esses mecanismos, 

o sujeito constrói a própria linguagem nas interações e realiza objetivos para comunicar e 

compartilhar informação num processo de aquisição continuada de conhecimento. A 

concepção de linguagem é considerada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino 

Médio (BRASIL, 2002, p. 25) como:  
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[...] uma capacidade humana de articular significados coletivos em sistemas 

arbitrários de representação, que são compartilhados e que variam de acordo 

com as necessidades e experiências da vida em sociedade. A principal razão 

de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. 

 

Conforme os PCN, a concepção de linguagem está atrelada não apenas à maneira 

estrita de comunicar, mas como uma forma de produção de sentidos, vinculada a forma de 

representar o mundo alicerçado nas interações sociais construídas por sujeitos 

falantes/leitores/escritores. A linguagem não é apenas um meio pelo qual os sujeitos 

expressam a realidade numa dada sociedade, mas um instrumento que comunica informações 

produzidas pelos sujeitos a constantes transformações, um instrumento de comunicação não 

restrita aos padrões gramaticais, mas inerentes à estrutura organizacional padronizada 

(GERALDI, 1984), considerando sentidos gerados pelos usuários da língua. De acordo com 

os PCN (BRASIL, 1997, p. 21), a linguagem: 

 

[...] é uma forma de ação interindividual orientada por uma finalidade 

específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 

existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos 

da sua história. Dessa forma, se produz linguagem tanto numa conversa de 

bar, entre amigos, quanto ao escrever uma lista de compras, ou ao redigir 

uma carta — diferentes práticas sociais das quais se pode participar. Por 

outro lado, a conversa de bar na época atual diferencia-se da que ocorria há 

um século, por exemplo, tanto em relação ao assunto quanto à forma de 

dizer, propriamente — características específicas do momento histórico. 

Além disso, uma conversa de bar entre economistas pode diferenciar-se 

daquela que ocorre entre professores ou operários de uma construção, tanto 

em função do registro6 e do conhecimento lingüístico quanto em relação ao 

assunto em pauta. 

 

Conforme expõem os PCN, a linguagem é orientada para um fim que pode se 

modificar com o passar do tempo, dependendo do conhecimento que se tem em relação ao 

tema tratado nas práticas sociais. A sociedade da informação exige um sujeito letrado para 

que possa ter acesso à diversidade de conhecimento produzido, permitindo interagir com 

todas as áreas e conhecimentos. Nesse sentido, é necessário que o sujeito estabeleça uma 

relação afetiva com a língua materna, que está ligada com as primeiras relações do indivíduo 

com o mundo, sendo a primeira língua a se adquirir e conhecer (GORSKI e FREITAG, 2010). 

Conforme Gorski e Freitag (2010, p. 60), a língua materna ―[...] é a língua que as 

pessoas adquirem naturalmente quando expostas, desde cedo (primeiros meses de idade), às 

relações dialógicas em contextos informais do dia-a-dia. A aquisição da língua materna é uma 

forma de inserção cultural e de socialização‖. Refletindo sobre a língua materna, Spinassé 
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(2006, p. 5), a caracteriza como uma combinação de diversos fatores, de forma que todos 

sejam levados em consideração, tais como: 

[...] a língua da mãe, a língua do pai, a língua dos outros familiares, a língua 

da comunidade, a língua adquirida por primeiro, a língua com a qual se 

estabelece uma relação afetiva, a língua do dia-a-dia, a língua predominante 

na sociedade, a de melhor status para o indivíduo, a que ele melhor domina, 

língua com a qual ele se sente mais a vontade. 
 

Segundo a autora, essas relações estabelecem o que se entende por língua materna na 

qual podemos ter acesso à cultura e ao conhecimento. De acordo com Gorski e Freitag (2010, 

p. 5), a ―[...] língua que falamos/sinalizamos está presente em todas as matérias: o professor 

de Matemática ensina Matemática utilizando como código a nossa língua, a mesma que já 

trazemos de casa‖.  Assim, utilizamos a língua materna para termos acesso ao conhecimento 

matemático impregnando uma relação entre Matemática e Língua Materna. Machado (2011, 

p. 16) afirma que:  

 

[...] entre a Matemática e a Língua Materna existe uma relação de 

impregnação mútua. Ao considerarem-se estes dois temas enquanto 

componentes curriculares, tal impregnação se revela através de um 

paralelismo nas funções que desempenham, uma complementaridade nas 

metas que perseguem, uma imbricação nas questões básicas relativas ao 

ensino de ambas. É necessário reconhecer a essencialidade dessa 

impregnação e tê-la como fundamento para a proposição de ações que visem 

à superação das dificuldades com o ensino de Matemática. 

 

Nesse sentido, a linguagem Matemática possui uma maneira própria de se expressar, 

mas existe uma dependência da língua materna para sua compreensão e que a falta do hábito 

de leitura pode comprometer a interpretação do seu significado (STIVAL e LISBÔA, 2014). 

Esse comprometimento é atribuído principalmente à escola que deve trabalhar a leitura de 

promovendo a interação entre a língua materna e a Matemática, uma vez que a prática de 

leitura é fundamenta nas aulas de Matemática. A leitura é um referencial importante para ter 

acesso à linguagem Matemática. De acordo com Lorensatti (2009, p. 90): 

 

[...] a linguagem Matemática pode ser definida como um sistema simbólico, 

com símbolos próprios que se relacionam segundo determinadas regras. Esse 

conjunto de símbolos e regras deve ser entendido pela comunidade que o 

utiliza. A apropriação desse conhecimento é indissociável do processo de 

construção do conhecimento matemático. 

 

Por se apresentar através de símbolos e regras específicas, tal linguagem exige uma 

estratégia de leitura voltada para que essa área do conhecimento seja compreendida. Apoderar 
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do conhecimento é de suma importância, pois sabemos que a linguagem Matemática está 

presente nas variadas práticas sociais.  

Na pesquisa realizada por Rosa e Rosa (2010) sobre a percepção e a utilização da 

linguagem Matemática na formação inicial do pedagogo, ao tratar da abordagem do contexto 

da resolução de problemas, é apresentado um exemplo de enunciado matemático escrito em 

língua materna e sua respectiva interpretação para a linguagem Matemática. No exemplo, a 

interpretação exige do leitor um conhecimento referente aos aspectos linguísticos que estão 

associados à língua materna, ou seja, os autores destacam que para compreender a linguagem 

Matemática é necessário o conhecimento da língua materna e vice e versa. Conforme Rosa e 

Rosa (2010, p. 59):  

 

[...] um exemplo de enunciado de problema matemático que pode gerar 

interpretações diversas da intenção do enunciador é: ―Determine o dobro de 

doze somado com oito‖. E a mesma questão utilizando-se da vírgula. 

Determine o dobro, de doze somado com oito. A intenção do autor do 

primeiro enunciado pode ser interpretada e transcrita em linguagem 

Matemática assim: 2*12+8=32. O segundo enunciado gera a seguinte 

sentença Matemática: 2(12+8)=40. Estas interpretações devem ser feitas 

tendo em conta a questão puramente linguística, determinado pelo sentido do 

enunciado. 

 

Os dois enunciados, quando interpretados para a linguagem Matemática, constituem 

sentenças Matemáticas cujos resultados são diferentes, por isso é importante compreender 

tanto a língua materna quanto a linguagem Matemática para interpretar os enunciados 

conforme o sentido e o significado. Ainda segundo Menezes (1999 apud LORENSATTI, 

2009, p. 97), a ―[...] linguagem Matemática é híbrida, pois resulta do cruzamento da 

Matemática com uma linguagem natural, no nosso caso, o Português‖. A língua materna e a 

linguagem Matemática possuem aspectos indissociáveis e não somente a língua materna é 

necessária para a compreensão da Matemática, como também a Matemática é fundamental 

para a compreensão da língua materna. A impregnação entre a linguagem Matemática e a 

língua materna perfaz todos os momentos da nossa vida estando presente em várias situações 

cotidianas (SALMAZO, 2005). 

O domínio das linguagens, especialmente, a língua materna e da linguagem 

Matemática possibilita o aluno desenvolver suas competências e habilidades leitoras, 

permitindo que o indivíduo amplie seu universo de conhecimento. A leitura está presente na 

vida cotidiana, pois por toda parte existem inúmeros textos informativos compostos por uma 
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variedade de gêneros textuais que exigem leituras diferenciadas para a compreensão das 

informações neles veiculados.  

A sociedade letrada exige o ensino de leitura em função das mudanças socioculturais e 

tecnológicas que demandam usos contínuos de diversas leituras, visto que a sociedade exige 

leitores atuantes para ter acesso a diferentes linguagens, o que possibilita ao homem não 

apenas sua inserção, mas, também, a participação ativa no meio social ao qual está inserido 

(OLIVEIRA, 2009), devendo a escola promover a ligação entre leitores competentes e 

inserção social. Nesse sentido, Koch e Elias (2014) argumentam sobre a importância da 

leitura na vida das pessoas, ressaltando a necessidade de incentivar e estimular o hábito de 

leitura entre crianças e jovens, enfatizando a função da escola na formação de leitores 

competentes e capazes de tomar decisões, de maneira crítica, e agir em sociedade.  

Conforme descrevem Sant‘Anna et al (2006, p.1015), as ―[...] atividades humanas são 

realizadas no mundo social, em situações concretas, e é através da linguagem, nas suas 

diferentes modalidades, entre elas a leitura, que se realizam muitas das ações que interessam 

ao homem nos seus diversos contextos‖. Na sociedade atual, é exigido uma leitura para a 

cidadania capaz de incluir a participação do sujeito nas práticas sociais de leitura permitindo 

que este indivíduo possa interpretar qualquer tipo de informação veiculada nas mais diversas 

linguagens e, particularmente, na linguagem Matemática. Dessa forma, a função e 

compromisso da escola é adotar práticas de leituras que contemplem as expectativas em 

ralação à leitura, além do código do texto escolar. Numa sociedade, em que a prática de 

leitura é pouco exercitada, Andraus Junior e Santos (1999, p. 43) tecem algumas reflexões 

acerca da falta de incentivo da leitura na escola enfatizando que: 

 

[...] as condições ambientais são pouco estimulantes para a leitura, sendo que 

a maioria dos pais não lê e nem se preocupa em fazer com que seus filhos 

leiam. Como as pessoas não lêem, principalmente nas camadas sócio-

econômicamente desprivilegiada, a escola assume um papel importante 

como incentivadora da leitura.    

 

Essas afirmações reforçam a importância do trabalho da escola com o 

desenvolvimento da leitura como processo de prática transformadora, pois cabe à instituição 

escolar promover a formação de seus alunos. A prática de leitura permite ao sujeito 

desenvolver melhor suas habilidades com a leitura, compreensão e interpretação das 

informações de um texto, ampliando sua capacidade de reflexão sobre as ideias nele expostas, 

criando hipóteses e desenvolvendo novas teses em relação às intenções do texto. Nesse 

sentido, procura-se desenvolver nos alunos a competência comunicativa, tornando-os pessoas 
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capazes de entender e interagir com o meio social, uma vez que a leitura é fundamental para 

se agir com liberdade nas sociedades letradas. 

A escola, tida como uma instituição social e cultural instituída num mundo 

contemporâneo e globalizado, ainda continua sendo a principal instituição cuja incumbência 

fundamental é ensinar a ler e escrever. Portanto, é na escola, com o acompanhamento de um 

professor, que muitos alunos podem ter seus primeiros contatos com a leitura e a escrita de 

textos numa sociedade considerada letrada. Nesse sentido, a instituição escolar possui essa 

responsabilidade e cabe aos professores, não apenas da disciplina de Português, mas de todas 

as áreas do conhecimento, trabalhar a leitura na sala de aula de forma a contribuir na 

formação básica do aluno, a fim de favorecer sua inserção na sociedade e lidar com as práticas 

sociais.  

2.1. LEITURA NA ESCOLA 

 

A concepção de leitura adotada pela escola para o ensino, na maioria das vezes, 

fundamenta-se nas ações dos alunos ao decifrarem as palavras num dado texto que 

compromete o sentido geral, uma vez que ―[...] muitas das atividades enfrentadas pelos alunos 

têm a ver com o hábito de considerar a leitura como uma atividade de decodificação da 

escrita, sem considerar a situação de comunicação‖ (CORRÊA e CUNHA, 2006, p. 81). A 

decifração da escrita do texto induz o aluno leitor a ter uma visão limitada de leitura, 

ignorando informações importantes expostas no texto, o que configura a comunicação. Nesse 

sentido, os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 42) mencionam que: 

 

[...] é preciso superar algumas concepções sobre o aprendizado inicial da 

leitura. A principal delas é a de que ler é simplesmente decodificar, 

converter letras em sons, sendo a compreensão conseqüência natural dessa 

ação. Por conta desta concepção equivocada a escola vem produzindo grande 

quantidade de ―leitores‖ capazes de decodificar qualquer texto, mas com 

enormes dificuldades para compreender o que tentam ler. 

 

Para Kleiman (2002, p. 20), essa ―[...] concepção dá lugar a leitura indispensável, uma 

vez que em nada modificam a visão de mundo do aluno‖. As concepções de leituras que 

visam a decodificação, muitas vezes desenvolvidas nas escolas, talvez sejam fatores que 

contribuem para o insucesso dos alunos em sua aprendizagem. Os PCN comentam sobre esses 

aspectos, enfatizando que é preciso superar tal situação. Para isso, sugerem que se 

desenvolvam atividades com leitura de forma diferenciada, utilizando vários textos com 

diferentes gêneros textuais. A diversidade textual possibilita que o aluno tenha mais acesso às 
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informações, além de influenciar o hábito pela leitura. Nesse sentido, ao invés de formar 

leitores em níveis de decodificação de informações, gera-se leitores com uma concepção mais 

reflexiva, permitindo ao sujeito o desenvolvimento de um repertório de leitura que supere as 

dificuldades e torne possível a compreensão acerca das informações exploradas nos textos. 

A escola, de um modo geral, possui a responsabilidade de promover o ensino de 

leitura, garantindo a competência crítica e reflexiva, uma vez que o acesso ao aprendizado se 

apresente como um dos vários desafios da escola e, talvez, como o mais valorizado e exigido 

pela sociedade (FERREIRA e DIAS, 2002). O ensino de leitura em qualquer área do 

conhecimento, de modo geral, é considerado atribuição da escola e um dos ―[...] diversos 

desafios a serem enfrentados pela escola é o de fazer com que os alunos sejam leitores 

fluentes, pois grande parte das informações de que necessitamos para viver em sociedade e 

construir conhecimento são encontradas na forma escrita‖ (SMOLE e DINIZ, 2001, p. 69).  

O significado de um texto e das ideias nele veiculadas, na maioria das vezes, passa a 

ter sentido para o aluno quando estudado e problematizado na escola. Contudo, as ―[...] 

posturas teóricas que privilegiam o texto como portadores de sentido se revelam na escola, em 

nível consciente ou inconsciente, no tratamento que se dá ao texto em qualquer disciplina 

curricular [...]‖ (CORACINI, 1995, p. 18). Portanto, é atribuída à escola a incumbência de 

trabalhar o texto de forma compreensiva, abrindo espaço para explorar sua interpretação, além 

de ser ―[...] decifrada (des-coberta) e assimilada pelo aluno‖ (idem, p. 18), consistindo numa 

aprendizagem que será avaliada em função do grau de assimilação.  

Para o ensino da língua materna na escola, muito se utiliza o texto como fonte de 

estudo da Gramática. Como afirma Coracini (1995, p. 18) nas ―[...] aulas de línguas, em 

particular - língua materna [...] o texto é, na maioria das vezes, usado como pretexto para o 

estudo da gramática, do vocabulário ou de outro aspecto da linguagem que o professor (ou o 

livro didático) reputa como importante ensinar‖. Deste modo, numa situação de ensino, o 

texto, por sua vez, perde a sua função primordial de incrementar efeitos e significado ao aluno 

leitor e passa a ser somente o local de conhecimento de unidades e estruturas linguísticas sem 

funcionalidade, tornando algo basicamente sem sentido. 

Segundo Coracini (1995, p. 18-19), no momento em que se propõe a compreender o 

texto, o professor profere as perguntas que normalmente se resumem a indagações como: 

 

[...] ―o que o autor quis dizer?‖, ―quais são as idéias principais do texto?‖, ou 

se limitam a exigir, quase sempre, da parte dos alunos o mero 

reconhecimento ou localização no texto da resposta ―correta‖ (aquela que o 
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professor ou o livro didático que, na maioria das vezes, se confundem, 

consideram como correta) 

  

Com essa concepção de leitura, aprender a ler em sala de aula corresponde a encontrar 

os significados das palavras, localizando as informações no texto, a fim de apresentar 

respostas aos questionamentos propostos pelo professor ou no livro didático. 

Nesse sentido, para responder uma pergunta sobre alguma informação do texto, ―[...] o 

leitor só precisa o passar do olho pelo texto à procura de trechos que repitam o material já 

decodificado na pergunta‖ (KLEIMAN, 2002, p. 20), tarefa que se resume no mapeamento de 

informações gráficas da pergunta e sua maneira repetida no texto. Comumente, em atividades 

escolares de leitura e interpretação, muito se exige do aluno leitor responder às perguntas 

como mera cópia do que está escrito no livro didático ou em qualquer outro recurso como 

resposta para as questões. Em atividade dessa natureza, pouco se explora a leitura no seu 

sentido amplo e interpretativista. A leitura, nesse sentido, treina o educando a desenvolver 

uma rotina de atividades que pouco contribuem para a formação do aluno leitor. 

Raras são as vezes que a prática de leitura na sala de aula é marcada como um 

processo interativo na relação efetiva entre leitor-texto, leitor-autor, de modo que expresse as 

informações acreditando ―[...] serem as marcas deixadas pelo autor, únicas responsáveis pelos 

sentidos possíveis‖ (CORACINI, 1995, p. 19). A autora enfatiza ainda em suas reflexões que 

raramente a ―[...] concepção discursiva se vê contemplada: raramente são permitidas, em aula, 

outras leituras que não sejam a do professor, ou melhor, do livro didático que o professor lê e 

respeita como portador da verdade‖ (idem). Quando o professor desconhece o discurso, como 

fonte interativa que promove o aprendizado, acaba reduzindo as possibilidades de 

desenvolvimento do conhecimento, através da leitura cooperativa, colaborativa e 

participativa. Na maioria das vezes, o professor faz a leitura do livro didático que é, em geral, 

o único recurso teórico de conhecimento disponível para o docente utilizar em suas aulas.  

É preciso termos uma proposta que possibilite o desenvolvimento intelectual do 

cidadão, para que ele atue de forma consciente na sociedade. Conforme Rufino e Miranda 

(2006, p. 3), a ―[...] escola é um dos locais socialmente designados para a preparação do ser 

humano, contribuindo para sua formação cidadã‖. Responsabilidade essa que é reforçada 

quando Miranda (2005 apud RUFINO e MIRANDA 2006, p. 3) afirma que a ―[...] escola é 

também um importante mediador entre o sujeito e o mundo social, pois favorece o acesso ao 

conhecimento e contribui, de forma significativa, para a inserção do sujeito na sociedade‖. No 

entanto, a escola exerce papel fundamental para a formação do leitor crítico, pois, através da 

leitura, se amplia a capacidade de participação social, permitindo adquirir outros saberes, 



38 
 

 
 

desenvolver habilidades de leituras com criatividade, codificar e decodificar diversos textos, 

compreender e interpretar os textos que circulam dentro e fora da escola.  

A leitura permeia todos os textos e conteúdos escolares, pois o texto, em suas 

modalidades oral e escrita, está presente não apenas no ambiente estrito da sala de aula, mas 

exposto nos espaços escolares e nos relacionamentos cotidianos. Em conformidade com 

Freire (1989), a leitura é um instrumento de atuação no mundo quando utilizada pelos sujeitos 

para facilitar sua inclusão e interação social, significando a leitura e sua interpretação 

enquanto texto na sociedade e leitura de mundo. A escola é o lugar onde se busca o 

conhecimento por meio do ensino que promova a aprendizagem, sem limitar o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais do educando. Nesse espaço, os alunos devem 

ter a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades atreladas ao pensamento crítico e reflexivo, 

para agir de modo consciente no meio social. Os PCN (BRASIL, 1997) sugerem que o ensino 

de leitura se fundamente em práticas que possibilitem o educando a aprender a partir da 

diversidade de textos que circulam na sociedade, uma vez que na atualidade são exigidos 

níveis de leitura e de escrita diversificadas a fim de satisfazer as demandas sociais. 

 
2.2. FORMAÇÃO DO ALUNO LEITOR NA ESCOLA 

 

Na perspectiva de leitura, enfatizada anteriormente, a formação leitora na escola pode 

se limitar a decodificação e ao estudo da gramática que pouco contribui para a formação do 

aluno leitor. Assim, se a escola propõe um ensino que explore esses aspectos de leitura, 

provavelmente o aluno vai desenvolver uma concepção de leitura decorrente do que foi 

ensinado. Por outro lado, deve-se propor um ensino de leitura fundamentada numa concepção 

de leitura que possibilite aos alunos a construção de significados e da consciência crítica que 

possa contemplar a diversidade e a complexidade social visando à formação crítica e reflexiva 

dos educandos. 

A leitura é uma prática social resultante de hábitos, de atitudes, de competências que 

deveriam ser começadas no ambiente familiar ou em outros espaços em que a escrita circula. 

Para Freire (1989, p. 27), é praticando a leitura que se aprende a ler e escrever e, assim, poder 

se tornar um leitor, já que ―[...] se é praticando que se aprende a nadar, se é praticando que se 

aprende a trabalhar, é praticando também que se aprende a ler e a escrever. Vamos praticar 

para entender e aprender para praticar melhor‖. O autor enfatiza a atividade da prática de 

leitura para estabelecer situações de aprendizagem, comparando a técnica com outras 

atividades sociais em que se aprende praticando. A atividade com a leitura tem por finalidade 
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formar leitores competentes e, através da prática de leitura, tornar estes leitores capazes de 

escrever com eficácia (BRASIL, 1997). 

A leitura é considerada um aspecto básico para que o leitor possa interagir com o 

texto, segundo Koch e Elias (2014, p. 7), o ―[...] texto é lugar de interação de sujeitos sociais, 

os quais, dialogicamente, nele se constituem e são constituídos‖. Em sua prática, o sujeito, por 

intermédio do texto, estabelece seu vínculo no meio social fortalecendo a relação interacional. 

Nesse sentido, podendo facilitar a inserção numa situação em que é preciso o diálogo, ou seja, 

para que o sujeito possa se posicionar sobre determinado contexto social e fazer reflexões, a 

leitura e o texto são componentes que influenciam no desenvolvimento do sujeito diante da 

sua atuação consciente na sociedade. Por isso, se faz necessário a formação do leitor 

consciente e reflexivo, tornando-o um cidadão capaz de pensar para conceber a consciência de 

libertação por meio do poder do diálogo (FREIRE, 1987, 1989), ao passo em que esse 

mecanismo se conquista via leitura.  

A estrutura de formação do leitor está agregada à escola, tida como a principal 

responsável para proporcionar práticas constantes de leituras de textos diversificados com 

objetivos diferentes. Conforme propõem os PCN de Língua Portuguesa, uma ―[...] prática 

constante de leitura na escola pressupõe o trabalho com a diversidade de objetivos, 

modalidades e textos que caracterizam as práticas de leitura de fato. Diferentes objetivos 

exigem diferentes textos e, cada qual, por sua vez, exige uma modalidade de leitura‖ 

(BRASIL, 1997, p. 43). Nesse sentido, a escola possui o compromisso social de promover a 

leitura numa perspectiva de inserir o aluno no mundo, em que exige sujeitos cada vez mais 

letrados.  

Quando os PCN ressaltam diferentes objetivos destacando diferentes textos que 

exigem várias modalidades de leitura, estão se referindo aos textos em que as leituras ―[...] 

requerem um enorme esforço intelectual‖ (idem). O texto considerado difícil, por exigir uma 

leitura mais atenta, normalmente é deixado de lado ou raramente o leitor retoma a sua leitura 

ou seu estudo. Características essas também encontradas nos textos matemáticos considerados 

difíceis e que necessitam, na maioria das vezes, de uma leitura com amplo esforço intelectual 

para serem compreendidos. 

É importante considerar que aquelas leituras em que se exige o controle da mesma, no 

não entendimento do texto, deve-se retomar a leitura, refazendo-a para revisar as informações, 

pois ―[...] há leituras em que é necessário controlar atentamente a compreensão, voltando atrás 

para certificar-se do entendimento; outras em que se segue adiante sem dificuldade, entregue 
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apenas ao prazer de ler‖ (idem). Em relação aos diferentes textos, há aqueles ―[...] que se 

podem ler rapidamente, outros devem ser lidos devagar‖ e também ―[...] há textos que podem 

ser lidos apenas por partes, buscando-se a informação necessária; outros precisam ser lidos 

exaustivamente e várias vezes‖ (BRASIL, 1997, p. 43). São inúmeras modalidades de textos, 

associadas a uma categoria de leitura para que se possa compreender a informação que se 

pretende socializar.  

Na prática de leitura na escola, é preciso admitir diferentes leituras, possibilitando o 

aluno leitor a produzir várias interpretações, em confronto com a prática única de intepretação 

escolar, conforme salientam os PCN (BRASIL, 1997, p.41- 43):  

[...] a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto [...] uma prática constante de leitura na escola 

deve admitir várias leituras, pois outra concepção que deve ser superada é a 

do mito da interpretação única, fruto do pressuposto de que o significado 

está dado no texto. O significado, no entanto, constrói-se pelo esforço de 

interpretação do leitor, a partir não só do que está escrito, mas do 

conhecimento que traz para o texto. 

 

Os PCN enfatizam os aspectos da leitura na construção do conhecimento, ressaltando 

a prática de leitura e a construção do significado, a fim de superar algumas dificuldades dos 

alunos com a leitura. Dessa maneira, os referidos autores apontam para a necessidade do 

trabalho com uma variedade de textos que possam explorar várias leituras, destacando as 

informações que estão contidas além do texto, ou seja, o texto traz informações que precisam 

ser interpretadas para que seja possível pontuar conclusões e nortear novos questionamentos 

acerca dos conhecimentos tratados e abordados estrategicamente em sua construção 

discursiva. 

Conforme os PCN (BRASIL, 1997, p. 42), a primeira e talvez ―[...] a mais importante 

estratégia didática para a prática de leitura é o trabalho com a diversidade textual. Sem ela, 

pode-se até ensinar a ler, mas certamente não estarão se formando leitores competentes‖. É 

comum observar nos livros didáticos as atividades de cunho interpretativo, ou seja, que 

exigem a interpretação do texto, mas, na maioria das vezes, as respostas podem ser transcritas 

como trechos do próprio texto. Pouco se explora a atividade de interpretação daquilo que está 

além do texto, ou das entrelinhas do texto. Em ralação às atividades propostas nas escolas 

para o ensino de leitura, Andraus Junior e Santos (1999, p. 44) afirmam que: 

 

[...] as atividades de leitura, nas escolas, estão relacionadas à cópia e à 

memorização. É a escola que define, de antemão, o sentido que deve ser 
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fornecido pelos alunos, a partir da leitura de um texto. A compreensão e a 

interpretação já vêm prontas e acabadas, cabe ao leitor apenas imitá-las para 

efeito de avaliação. 

 

Kleiman (2002) aborda a concepção escolar da leitura no capítulo 2 do livro intitulado 

―Oficina de Leitura: teoria e prática‖, introduzindo uma pergunta ―por que meu aluno não 

lê?‖. A autora expressa uma das queixas mais frequentes dos professores, citando que seus 

alunos não gostam de ler. Essas e outras situações que podem ocorrer em sala de aula são 

problemas que influenciam na formação do leitor, de modo que estas situações apresentam 

aspectos relativos ao funcionamento de leitura em sala de aula, o que contribui para tal 

problema. O foco do discurso se refere ao espaço de leitura que cada vez se torna menor no 

cotidiano escolar, portanto, produzindo pobreza do ambiente de letramento. Isso pode 

influenciar na concepção de leitura dos alunos que, por sua vez, necessitam de uma formação 

leitora que conquiste sua autonomia e independência.  

Segundo os PCN (BRASIL, 1997, p. 42), a formação de leitores exige condições 

favoráveis para a prática de leituras, uma vez que ―[...] é preciso, portanto, oferecer-lhe os 

textos do mundo: não se formam bons leitores solicitando apenas que leiam apenas durante as 

atividades na sala de aula, apenas no livro didático, apenas porque o professor pede‖.  A 

leitura na sala de aula, muitas vezes, acontece de modo em que o professor inicia a aula 

pedindo para o aluno abrir o livro didático numa certa página, segue a sequência de exercícios 

do livro e ordena que os alunos leiam o texto escrito para, em seguida, responder os exercícios 

como forma de aprendizagem. Esse tipo de leitura pode dificultar a formação do aluno leitor e 

essa forma de promover a prática de leitura pode desmotivar o aluno a ler na sala de aula. 

Talvez isso seja uma das razões em que o aluno passa a ter rejeição quando se trata de tarefa 

que envolva a leitura. Muitos alunos, quando postos a realizar atividades que exigem a leitura, 

manifestam-se dizendo que não vai participar nem ler e fazer a o exercício e quando tenta 

fazer talvez seja por obrigação para obter um considerável desempenho no bimestre a fim de 

ser submetido para a série seguinte.  

Por outro lado, a leitura apresenta aspectos considerados fundamentais na formação do 

cidadão. Numa interação comunicacional o domínio da leitura possibilita a participação do 

sujeito em qualquer situação que envolva o diálogo, por isso, dar ênfase à leitura é inserir 

habilidades que são indispensáveis para o desenvolvimento da oralidade e do pensamento 

crítico. O domínio da mesma é essencial para desenvolver e aprimorar a capacidade de 

aprender.  
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Estimular e influenciar o hábito de leitura é uma atividade muito importante, pois é 

por meio desse mecanismo que compreendemos e interpretamos o universo que nos rodeia. 

Para Freire (1989, p. 8), a leitura é um processo ―[...] que não se esgota na decodificação pura 

da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo‖. A importância da leitura é enfatizada pelo mesmo autor numa perspectiva mais 

ampla: ―[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 

não pode prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente‖. Esse autor menciona a importância do outro na formação do leitor crítico e 

ativo que interage em diferentes contextos na ação no mundo. Devemos ter a sala de aula 

como um espaço que torna os interlocutores ativos e participativos ao ouvir o outro com o 

propósito de promover situações interacionais de maneira que todos participem desta 

oportunidade de produção e interpretação textual.  

Esperamos que a realidade típica da sala de aula seja a de um espaço onde possa haver 

relação dialógica que possibilite a formação cidadã, um espaço em que se devem tornar os 

interlocutores ativos de modo que abra o discurso para ouvir o outro e entender esse outro 

com proporcionando uma situação intercomunicacional de forma que ambos os sujeitos 

participem da ação reflexiva.  É nessa visão de formação do sujeito que essa pesquisa tem seu 

foco, por entender que seja a melhor via para a formação do aluno em qualquer área do 

conhecimento tornando-o um cidadão crítico e reflexivo.  

Os PCN chamam atenção para o ensino de leitura com base na diversidade textual que 

circulam socialmente para a formação do aluno leitor. A leitura deverá ser sempre um meio e 

nunca um fim, devendo, assim, ter várias funções, pois é há bastante diferença em ler para se 

divertir, para estudar, para escrever, para pesquisar etc. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de língua portuguesa (BRASIL,1997) recomendam que o aluno possa, em alguns momentos, 

escolher as próprias leituras identificando, dessa maneira, suas preferências para a prática de 

leitura.  

Nesse viés, o professor, como formador de leitor em diferentes áreas do conhecimento, 

deve ter a maturidade de planejar e trabalhar em sala de aula atividades que envolvam a 

leitura de forma a contribuir para a formação do aluno leitor. Dessa forma, não pode ser 

diferente no ensino de Matemática, pois para que se possa compreender o conteúdo 

matemático é necessário a utilização da leitura como suporte fundamental para explorar essa 

área do conhecimento. 
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3. MATEMÁTICA NA ESCOLA: Conteúdo divisibilidade  

 

Neste capítulo, discutiremos sobre o termo Divisibilidade, sua definição e importância 

para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos, uma vez ser fundamental para 

a formação básica, contribuindo para compreensão dos conceitos matemáticos que são 

algumas das habilidades que os alunos precisam desenvolver em fase escolar. Salientamos a 

formação de professores de Matemática do ensino básico, frisando a teoria dos números no 

ensino referente à licenciatura em Matemática para a prática docente no ensino básico. 

Enfatizamos o ensino do conteúdo Divisibilidade em sala de aula, visando a construção de um 

novo conceito na expectativa de que este conhecimento possa ser uma maneira para a 

compreensão da divisão.  

Ressaltamos os aspectos da linguagem na modalidade oral e escrita verificando a 

compreensão dos alunos, a respeito das definições dos termos científicos da Matemática, 

considerando os Marcadores Conversacionais–MCs como elementos importantes na mediação 

e compreensão dos conceitos matemáticos. Discorremos sobre as atitudes e procedimentos 

dos alunos diante à leitura e interpretação de textos nas aulas de Matemática destacando a 

competência leitora e escritora dos alunos de grande importância tanto para suas 

aprendizagens escolares quanto na sua atuação nas relações sociais. Retratamos sobre a leitura 

nas aulas de Matemática destacando algumas das dificuldades dos alunos em abordar o 

conteúdo da Matemática, especialmente na resolução de problemas e seus enunciados. 

A Divisibilidade é um conteúdo de Matemática quando tratando no Ensino 

Fundamental pode ser considerado muito complicado para um grande número de alunos. As 

dificuldades geralmente podem ser decorrentes da falta de domínio de pré-requisitos, tais 

como os números naturais e suas operações, assim como a relação de ordem estabelecida 

sobre esse conjunto e suas propriedades, que são fundamentais para adquirir o referido 

conteúdo (GRASSI FILHO, 2015). O conteúdo Critérios de Divisibilidade, em geral, é 

explorado no 6º Ano do Ensino Fundamental, em que sucede o ensino de Divisores de um 

Número Natural e é considerado fundamental no programa de ensino da disciplina de 

Matemática nesta fase escolar. Ao estudar os critérios de Divisibilidade, o educando pode 

adquirir a capacidade de reconhecer, com mais rapidez, os divisores de um número natural 

podendo assim realizar operações matemáticas. Para auxiliar na compreensão de um 

conteúdo, existem muitas maneiras de abordá-lo, umas delas que podemos destacar se dá 
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através do uso da leitura e da oralidade como mecanismo de dinamizar o ensino possibilitando 

a compreensão do conteúdo por parte dos alunos.  

Esses recursos podem contribuir para o trabalho com a Divisibilidade em sala de aula, 

uma vez que tal conteúdo é muito importante para o desenvolvimento das capacidades e 

habilidades dos alunos em Matemática. Segundo Azambuja (2013, p. 7), as pesquisas de:  

 

[...] Machado; Maranhão; Coelho (2005); Resende (2007); Chaparin (2010) 

e Pizysieznig (2011) apontam que o trabalho com a divisibilidade dos 

números inteiros, embora apresente potencial formador que permite, além de 

desenvolver a compreensão conceitual da Matemática, propiciar fecundas 

oportunidades de exploração e generalização, ainda está longe de ser tratada 

em sala de aula, como deveria em todos os níveis de ensino. 

 

Essas pesquisas, conforme ressalta Azambuja (2013), proclamam para a necessidade 

de se realizar um trabalho em sala de aula que conceda oportunidades do aluno desenvolver o 

raciocínio matemático para que se possa pensar matematicamente. Seguindo os argumentos 

da autora, é relevante abordar o conteúdo Divisibilidade destacando a importância que tem os 

conceitos relativos a esta temática para o desenvolvimento do raciocínio matemático referente 

as atividades investigativas em qualquer nível de ensino, na identificação e reconhecimento de 

padrões matemáticos, na formulação de conjecturas e principalmente na resolução de 

problemas (RESENDE, 2007). Em relação ao ensino do conteúdo Divisibilidade, Dantas 

(2016, p. 22) afirma que: 

 

[...] é um conteúdo muito delicado de ser abordado em sala de aula, devido 

ao fato de que a maioria dos professores de Matemática do ensino 

fundamental se deter a parte mecânica do ensino, fazendo com que os alunos 

não tenham tanto interesse pelo assunto e como consequência no ensino 

médio tem-se muitos casos de alunos com dificuldades em um assunto tão 

importante para o desenvolvimento de seu conhecimento matemático.  

 
A realidade da educação vivenciada nas escolas, muitas vezes, se configura na crença 

de que aprender Matemática é difícil, sendo possível só para gênios. É agravante ver alunos 

desmotivados em sala de aula, em que é preciso resgatá-los proporcionando situações de 

ensino que permita a aprendizagem acerca dessa disciplina, reconhecendo a importância da 

mesma e sua utilidade no meio social. Percebe-se que na Matemática os alunos apresentam 

dificuldades nos processos aritméticos de adição, subtração e principalmente em 

multiplicação e divisão. Diante disso, surge a necessidade de se trilhar caminhos para o 

Ensino da Matemática básica, pois a importância da Matemática básica pode ser fundamental 
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para a superação das dificuldades que os alunos possuem, quanto aos conceitos matemáticos 

referente à aritmética e, particularmente, em relação à Divisibilidade.  

A partir do exposto acima, para refletir um pouco sobre o termo Divisibilidade, 

primeiramente apresentaremos sua definição tendo como referência Resende (2007) e Hefez 

(2011). O dicionário do Aurélio
4
 traz a seguinte acepção relativa ao significado de 

Divisibilidade: como qualidade (característica) de divisível. O dicionário compreende como 

algo que pode ser divisível. O termo Divisibilidade é apresentado por Resende como um dos 

quatro temas de Teoria Elementar dos Números e deve ter um espaço próprio nos currículos 

da licenciatura em Matemáticas, considerados tópicos fundamentais para serem estudados 

com os alunos na disciplina. De acordo com o que descreve Resende (2007, p. 228), ―[...] 

Divisibilidade: algoritmo da divisão, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, 

algoritmo de Euclides, números primos, critérios de Divisibilidade, o Teorema Fundamental 

da Aritmética‖. A operação de divisão de um número natural por outro nem sempre é 

possível, assim, quando essa operação é possível ela se expressa através da relação de 

Divisibilidade.  

Para compreender melhor o termo Divisibilidade, recorremos a definição baseada em 

Hefez (2011). Dados dois números naturais a e b qualquer, com b ≠ 0. Assim, diremos que b 

divide a, notação b|a, quando existir um número natural c ∈ ℕ tal que a = b · c. Nesta 

condição, diremos que b é um divisor de a ou, ainda, que a é um múltiplo de b ou a é divisível 

por b. A relação entre dois números naturais definida é denominada Divisibilidade em ℕ. 

Devemos ter cuidado para não confundir a notação   b|a   com a notação   b/a. A primeira 

indica a relação de Divisibilidade, ou seja, representa uma sentença que expressa a veracidade 

de que existe um número natural c ∈ ℕ, tal que a = b · c. Em decorrência disso, a segunda 

sentença pode indicar a fração   .   

A fim de esclarecer a relação de Divisibilidade, vejamos um exemplo: 

6 | 30, pois 30 = 5 · 6 e 5 ∈ ℕ 

No exemplo, é perceptível que satisfaz a definição, além disso, podemos explorar o 

Critério de Divisibilidade por 6 que conforme Andrini e Vasconcellos (2012), um número 

natural é divisível por 6 quando for divisível por 2 e também por 3. Observe que 2 divide 30, 

pois é par (critério de Divisibilidade por 2) e 3 também divide 30, pois a soma de seus 

algarismos resulta em um número que é divisível por 3 (critério de Divisibilidade por 3, 3 + 0 

= 3 e 3 é divisível por 3), conferindo tal critério. Para identificar o critério de Divisibilidade 

                                                             
4
 Dicionário disponível em https://dicionariodoaurelio.com/divisibilidade. Acesso em 24/04/2018. 

https://dicionariodoaurelio.com/divisibilidade


46 
 

 
 

por 6 devemos também identificar os critérios por 2 e por 3. Os Critérios de Divisibilidade 

são regras que permitem reconhecer se um determinado número natural dado é ou não 

divisível por outro sem que seja necessário efetuar a divisão, ou seja, ―[...] são instrumentos 

matemáticos que servem como uma norma para proceder à divisibilidade, ou então, uma 

―receita‖ para obter maior êxito no processo da divisão‖ (GREGORUTTI, 2009, p. 15). 

Historicamente, é importante recordar que na obra ―Os Elementos‖, no livro VII 

escrito pelo matemático grego Euclides por volta do século III a. C, já aparecia o algoritmo da 

divisão dos números naturais. A ideia de divisão foi tratada a muito tempo atrás, o teorema 

seguinte, conhecido como Divisão euclidiana, atualmente é a base do algoritmo da divisão. 

Sejam a e b dois números naturais, com b > 0. Existem dois números naturais q e r, tais que a 

= b · q + r com 0 ≤ r < b. No algoritmo da divisão euclidiana, conforme exposto, q é chamado 

de quociente e r de resto da divisão de a por b. Assim, se r = 0, temos que a = q · b e podemos 

estabelecer as seguintes relações aos números a e b: a divisão de a por b tem resto 0; a divisão 

de a por b é exata; a é divisível por b; a é um múltiplo de b; b é um divisor de a; b é um fator 

de a.  

Nesta pesquisa, não apresentaremos a demonstração desse teorema e nem vamos 

abordar as propriedades referente a relação de Divisibilidade. Não aprofundaremos sobre esse 

termo relativo à Teoria dos Números, pois o objetivo da pesquisa é tratar do conteúdo 

Divisibilidade para alunos do 6° Ano do Ensino Fundamental enfatizando a leitura e a 

linguagem oral para tratar do conteúdo. As noções de Divisibilidade, que são geralmente 

discutidas nesse nível de ensino, de acordo com a Proposta Curricular da Escola baseada no 

livro didático, se resumem ao estudo dos múltiplos e divisores de número naturais, fatores de 

números ou divisores de números naturais, a operação de divisão e os números primos.  

 

3.1. PESQUISAS E REFLEXÕES SOBRE A TEMÁTICA 

 

Ao buscar trabalhos realizados que possibilitem discutir sobre as dificuldades 

apresentadas pelos alunos em linguagem materna, linguagem Matemática, leitura e 

interpretação de textos matemáticos, o tema Divisibilidade e a produção oral (oralidade), 

destacamos 5 (cinco) pesquisas que contribuíram diretamente no desenvolvimento deste 

estudo, como Resende (2007), Gregorutti (2009), Santiago (2008), Salmazo (2005) e Weber 

(2012). Escolhemos tais pesquisas pelos temas tratados apresentarem discussões que 

comungam com o que procuramos investigar no presente trabalho e, com isso, triangular as 

informações, a fim de estudar o objeto investigado. Nesse espaço, vamos apresentar algumas 
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reflexões acerca da leitura nas aulas de Matemática, do ensino de Divisibilidade e da 

produção oral dos interlocutores (professor–aluno, aluno–aluno) em sala de aula. 

Descrevemos sobre pesquisas de mestrados e teses que discutem o tema em questão. Para 

isso, analisamos pesquisas realizadas recentemente que trazem reflexões sobre o ensino de 

Matemática e a formação de professores, com o objetivo de contribuir na qualidade da 

educação matemática.   

A primeira pesquisa consultada foi à tese de Resende (2007), cujo título: Re-

significando a disciplina de Teoria dos Números na formação do professor de Matemática na 

Licenciatura, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, para obtenção do título de doutora 

em Educação Matemática. A pesquisadora investigou qual a álgebra deve ser ensinada nos 

diferentes níveis de escolaridade, em especial na formação de professores de Matemática do 

ensino básico. O trabalho de Resende teve como objetivo compreender a Teoria dos Números, 

enquanto saber a ensinar, e buscar elementos para ressignificá-la na licenciatura em 

Matemática. A fim de responder ao questionamento ―Qual Teoria dos Números é ou poderia 

ser concebida como um saber a ensinar na licenciatura em Matemática, visando a prática 

docente na escola básica?‖, realizou uma pesquisa de natureza qualitativa.  

Para isso, Resende (2007) analisou as propostas curriculares de disciplinas que 

abordavam os conteúdos de Teoria dos Números, em doze (12) universidades brasileiras 

públicas e particulares. Além disso, fez análise em dez (10) livros didáticos, dentre os mais 

citados nos currículos dos cursos de licenciatura pesquisados, e sete (7) entrevistas 

semiestruturadas realizadas com professores e pesquisadores em Teoria dos Números e em 

Educação Matemática. O estudo tem característica de uma abordagem qualitativa com dados 

predominantemente descritivos. 

A pesquisadora discute sobre a formação do professor de Matemática nas 

licenciaturas, que atua no Ensino Fundamental e Médio, tendo como objeto de estudo o saber 

matemático Teoria dos Números. Resende (2007) considera que a Teoria dos Números é o 

estudo dos números inteiros e destaca a intersecção com outros campos da Matemática, 

especialmente com a Álgebra e com a Aritmética. A autora observou que os conteúdos 

programáticos em algumas instituições de ensino não são específicos da disciplina Teoria dos 

Números, abordando outros tópicos. Conforme Resende (2007, p. 103-104): 

 

[...] há um núcleo que está explicitando presente em todas as propostas, 

constituído da divisibilidade; algoritmo da divisão euclidiana; máximo 

divisor comum; mínimo múltiplo comum; números primos e teorema 
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fundamental da aritmética, congruências e equações diofantinas lineares. [...] 

teoremas de Fermat, Euler e Wilson. A abordagem axiomática dos inteiros 

[...] o estudo da contagem e dos sistemas de numeração, as operações 

aritméticas os critérios de divisibilidade, a abordagem histórica da aritmética 

e dos números, presentes na Matemática escolar na educação básica, são 

raramente citados, o que confirma que não há uma preocupação com a 

formação do professor [...] apontando para uma disciplina que não tem claro 

o seu papel na formação. 

 

A partir do que foi exposto e pontuado pela autora, é possível perceber que o ensino 

nessas instituições, em relação a esse tópico da Matemática, não está atendendo ao propósito 

da formação do professor da educação básica. Nesse caso, é evidente que a situação possa 

refletir no ensino do professor, uma vez que se o docente tiver uma formação mais adequada 

poderá ter outros olhares acerca desse conteúdo, possibilitando desenvolver o conhecimento 

matemático em sala de aula com mais qualidade, permitindo situações de aprendizagens por 

parte dos alunos. Resende (2007) destaca a importância da disciplina Teoria dos Números nos 

cursos de Licenciatura, pois é um espaço adequado para o desenvolvimento de ideias 

referentes aos números naturais e os números inteiros, além de permitir o estudo de outros 

tópicos como padrões, relações numéricas e indução Matemática que pode ser conveniente 

para o desenvolvimento das capacidades e habilidades de conjecturar, generalizar, testar e 

validar as conjecturas. Devemos explorar esse tópico da Matemática em sala de aula de forma 

que o aluno possa compreender e utilizar desses recursos para obter uma formação mais 

adequada. Ao realizar a análise, Resende (2007, p. 7) conclui que:  

 

[...] A Teoria dos Números tratados na maioria das universidades 

pesquisadas não tem a preocupação com a formação do professor da escola 

básica, pois a abordagem dos conteúdos é axiomática, numa linguagem 

predominantemente simbólico-formal, com ênfase nas demonstrações, o que 

permite enquadrar o seu ensino na tendência formalista clássica. 

 

A pesquisadora acredita nas possibilidades de ressignificação da disciplina destacando 

que os números naturais e inteiros ocupam parte significativa nos programas da disciplina de 

Matemática na escola básica, e que, seu ensino tem questões próprias e não pode ser 

desconsiderado na formação do professor. Resende (2007) salienta que deve-se tratar da 

Teoria Elementar dos Números nas licenciaturas, considerando o saber científico, assim como 

os saberes escolares e as demandas que seu ensino apresenta ao docente. A referida autora 

ainda defende que o ensino de Teoria dos Números seja direcionado para a formação do 

professor que atua no ensino básico, após observar nas propostas dos cursos de licenciaturas 

em várias universidades, um considerável distanciamento dos conteúdos destinados a 
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formação do docente. As reflexões da autora apontam para necessidade de um trabalho mais 

adequado para o estudo do tópico Divisibilidade, que possa promover situações de 

compreensão dos conceitos deste tópico e também o desenvolvimento das capacidades e 

habilidades relativas a esta disciplina. Resende (2007) afirma que o estudo dos inteiros tem 

um papel importante na formação do professor e destaca a importância da Divisibilidade para 

o ensino da disciplina Teoria Elementar dos Números.  

 O segundo trabalho analisado foi a pesquisa desenvolvida por Gregorutti (2009), cujo 

título: Construção dos Critérios de Divisibilidade com alunos de 5º série do Ensino 

Fundamental por meio de Situações de Aprendizagem, apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/SP, como exigência parcial para obtenção 

do título de Mestre Profissional em Ensino de Matemática. O estudo buscou conhecer como 

seis alunos da 5ª série (atual 6° ano) do Ensino Fundamental mobilizam seus conhecimentos a 

respeito do assunto: divisibilidade de números inteiros, em que se preze a construção de um 

novo conceito, os critérios de divisibilidade para os números 2, 3 e 5.  

Para tentar responder a questão ―os alunos de 5° série do Ensino Fundamental II, 

partindo da resolução de um Instrumento de Pesquisa previamente estruturado, serão capazes 

de construir de forma autônoma os Critérios de Divisibilidade, para os números 2, 3 ou 5?‖, 

foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa exploratória. O trabalho tinha como 

objetivo verificar se os alunos da 5° série de Ensino Fundamental II seriam capazes de 

construir os critérios de Divisibilidade para 2, 3 e 5. Com a finalidade de buscar respostas 

para essa inquietação, Gregorutti (2009) propôs três questões para os alunos com o propósito 

de realizar uma discussão sobre o objeto investigado. 

 A intenção da pesquisadora, tendo como hipótese a construção de um novo conceito 

dos critérios de Divisibilidade relativo aos números 2, 3 e 5, era de analisar como os alunos 

mobilizam seus conhecimentos sobre Divisibilidade de números inteiros e que esses 

conhecimentos servissem como caminhos para compreender a divisão. De acordo com 

Gregorutti (2009), as pesquisas indicam que a divisão é uma das operações em que os alunos 

mais sentem dificuldades. Gregorutti (2009, p. 43) direcionou sua análise considerando alguns 

pontos relativo a Divisibilidade elaborando um instrumento de pesquisa para: 

 

[...] refletimos a respeito de quais características devemos priorizar ao 

elaborar situações de aprendizagem que encaminhem para a construção do 

conhecimento desejado, para que o aluno mobilize diversos conceitos 

prévios sobre divisibilidade [...] focamos em nosso Instrumento de Pesquisa 

os conceitos de divisão exata e divisão não exata; múltiplos e divisores; que 
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tratam das noções de divisibilidade, pois acreditamos que tais conceitos 

servirão como base para a construção dos Critérios de Divisibilidade 

 

A autora deu ênfase ao conceito prévio na construção dos critérios, uma vez ser 

importante para o desenvolvimento da pesquisa, a fim de obter o objetivo esperado no estudo, 

conforme Gregorutti (2009, p. 77) afirma, ao discorrer sobre uma das atividades realizadas:  

 

[...] ao tentar resolver a atividade proposta, os alunos tentarão identificar o 

novo conhecimento que, no caso, trata da determinação dos divisores de um 

número natural, e o professor espera que na construção desse novo 

conhecimento o aluno utilize seus conhecimentos prévios, quando necessário 

deverá intervir para o prosseguimento da atividade, visando aos objetivos 

desejados. 

 

A pesquisadora, após a análise das atividades aplicadas, realizava as atividades 

seguintes fazendo adaptações necessárias e propondo certas mudanças tais como: uma 

atividade para analisar os conhecimentos prévios dos alunos em relação a divisão exata e não 

exata, múltiplos e divisores de um número natural. Apoiada na compreensão da relação entre 

álgebra e aritmética, Gregorutti (2009) elaborou uma série composta por quatro situações de 

aprendizagem, envolvendo os conceitos de múltiplos e divisores, divisão exata e não exata e 

os critérios de divisibilidade, objetivando sondar os conhecimentos prévios dos alunos e 

identificar a forma de construção de um novo conhecimento., Ao compreender as relações da 

álgebra e aritmética, a autora afirma, concordando com as reflexões de Resende (2007 apud 

GREGORUTTI, 2009, p. 22): 

 

[...] quanto à relação entre aritmética e álgebra, Avelar, Elias e Gomes
5
 

voltam-se para a questão do ensino dessas áreas na escola básica, 

considerando que a educação algébrica e a aritmética não estão dissociadas, 

mas podem coexistir, estando imbricada no desenvolvimento da outra. 

 

Gregorutti (2009), como citamos anteriormente, propôs 3 questões para os alunos 

resolverem com o intuito de buscar informações referentes ao objeto investigado em sua 

pesquisa. A primeira dessas questões procurava saber se os alunos eram capazes de perceber 

se existia um padrão nos resultados da divisão por 2, 3 e 5. Diante disso, a pesquisadora 

observou que os alunos conseguiram perceber o padrão apenas para os números 2 e 5, mas 

para o número 3 eles não conseguiram estabelecer nenhum critério. A autora percebeu que os 

alunos reconheceram as divisões exatas e não exatas, e associaram ao resto, notando, assim, 

                                                             
5
Segundo Gregorutti (2009, p. 22), ―Avelar, Elias e Gomes são pseudônimos de professores doutores em 

Matemática, que estão envolvidos com o estudo de teoria dos Números no âmbito nacional‖.  
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que os educandos, ao se depararem com uma divisão exata, obtendo o resto zero, expressava 

que a conta havia dado certo.  

A segunda questão proposta para os alunos teve dois propósitos: verificar se os alunos 

associam a divisão ser exata ou não exata ao valor obtido no resto e averiguar se os alunos, 

fazendo uso da calculadora, associavam as casas decimais do quociente ao resto diferente de 

zero, ou seja, que se tratava de uma divisão não exata. A pesquisadora observou que os alunos 

conseguiram reconhecer a divisão exata e a divisão não exata associando ao resto. Foi 

observado que, quando o quociente era um número inteiro, se tratava de uma divisão exata e o 

resto era zero. No entanto, ao obterem o número decimal como quociente mesmo 

reconhecendo que era uma divisão não exata, não conseguiu associar as casas decimais ao 

resto da divisão. Para a terceira questão proposta, Gregorutti (2009) observou que os alunos, 

no decorrer das atividades anteriores, não notavam que os múltiplos e os divisores de um 

número natural eram os possíveis números de uma divisão exata e que só após a 

institucionalização desses conceitos era que os alunos poderiam compreender a relação.  

Para finalizar a pesquisa, Gregorutti (2009) aplicou uma questão fundamental, que 

teve como objetivo verificar se os alunos, depois das resoluções das atividades anteriores, 

seriam capazes de construir de maneira autônoma, os critérios de divisibilidade, para os 

números 2, 3 e 5. A pesquisadora concluiu apontando que os alunos conseguiram estabelecer 

os critérios de Divisibilidade para os números 2 e 5, pois esses seriam mais fáceis de serem 

observáveis, mas não para o número 3, devido à complexidade de estabelecer os critérios de 

Divisibilidade para tal número. 

A referida pesquisadora defende um ensino em que o aluno seja protagonista de seus 

conhecimentos, que, ao utilizar os conhecimentos prévios adquiridos, possa construir o novo 

saber sendo fundamental na sua aprendizagem. Gregorutti (2009) ainda destacou dois fatores 

fundamentais usados em sua análise ressaltando sua respectiva importância no processo de 

ensino e aprendizagem que foram a prévia estruturação das atividades e a abertura para o 

diálogo entre professor e aluno em sala de aula. O segundo fator, em especial, tem relação 

com a nossa investigação por se tratar do diálogo em sala de aula. Os resultados obtidos no 

trabalho desenvolvido pela autora trouxeram informações pertinentes que serviram de 

subsídio para a presente pesquisa. 

O trabalho de Santiago (2008), foi o terceiro consultado que apresenta o título: Os 

marcadores conversacionais: Mediadores na definição dos significados dos termos científicos 

da Matemática no texto oral do professor. A pesquisa foi apresentada à Universidade Estadual 
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da Paraíba como requisito para obtenção do título de Mestre. A investigação de Santiago 

(2008) teve como objetivo verificar a compreensão, por partes alunos, a respeito das 

definições dos termos científicos da Matemática, tomando os Marcadores Conversacionais–

MCs como elementos importantes na mediação e compreensão dos conceitos matemáticos. A 

pretensão da pesquisadora foi estudar a influência que o texto oral construído na relação 

professor-alunos em sala de aula exerce no desempenho escolar do aluno, particularmente no 

que se trata acerca das questões relacionadas à sua compreensão.  

Santiago (2008) acompanhou o processo das atividades didático-pedagógicas em sala 

de aula, especialmente no instante que antecedia a aplicação da prova escrita. O estudo foi 

realizado numa escola da rede municipal com alunos da 4ª série do Ensino Fundamental. A 

pesquisadora realizou uma investigação de natureza etnográfica em que fez observações em 

sala de aula, gravações para posterior transcrição do texto oral construído na relação 

professor-alunos em sala de aula, referente às aulas expositivas de Matemática em que tratava 

dos conteúdos sobre divisores de números naturais e números primos, no qual acompanhou 

até a aplicação da prova escrita, e realizou entrevistas com os alunos. Santiago (2008) focou 

sua investigação na ampliação da compreensão acerca das relações entre o texto oral do 

professor em sala de aula e o desempenho do aluno, em particular no que refere a 

compreensão de conteúdos da disciplina de Matemática.  

Santiago (2008) fundamenta sua pesquisa na corrente linguística da análise da 

conversação, que discute a natureza organizacional do texto oral do professor através dos 

aspectos interacionais dos marcadores conversacionais. Abordou as relações entre texto e 

conteúdo e entre Matemática e Linguística, destacando a importância e a necessidade de um 

fazer pedagógico interdisciplinar. A autora defende um trabalho em sala de aula que se possa 

relacionar a Matemática com as outras áreas do saber, a fim de dinamizar o ensino e constituir 

situações que promovam a aprendizagem em Matemática. 

A pesquisadora, considerando a relação da Matemática com as outras áreas do 

conhecimento, destaca a Língua Portuguesa que auxilia na práxis pedagógica da disciplina de 

Matemática em que contribui para um melhor desempenho do educando e conta com a análise 

da conversação, pois ―[...] visa dar uma contribuição significativa ao texto oral da 

Matemática, no que se refere ao tratamento didático do seu conteúdo em sala de aula‖ 

(SANTIAGO, 2008, p. 17). A autora direcionou o estudo considerando que o foco de atenção 

de sua pesquisa seria para os conhecimentos teóricos sobre o texto oral, em que buscou-se 

responder em seu trabalho as seguintes questões: será que o desempenho do aluno em provas 
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de Matemática está relacionado à natureza organizacional do texto oral do professor em sala 

de aula? Em que sentido os conhecimentos teóricos sobre a construção e organização do texto 

oral em sala de aula, podem contribuir para uma maior eficácia nos procedimentos didático-

pedagógicos nas aulas de Matemática? será que os elementos constituintes do texto oral, 

especificamente os Marcadores Conversacionais (MCs), funcionam como pistas interativas na 

compreensão das definições dos termos científicos da Matemática? 

A autora enfatiza as características do texto falado e discute os elementos básicos 

responsáveis por seu funcionamento e organização, destacando os aspectos conceituais 

referentes aos Marcadores Conversacionais, que foram tomados como principal referência 

para a análise da conversação realizada na investigação. Santiago (2008) fez a descrição das 

classes, tipos e posições dos Marcadores Conversacionais do texto oral do professor nas aulas 

de Matemática, tratando da oralidade nas aulas de Matemática e da presença de termos 

científicos e da linguagem corrente em seu vocabulário, como parte da análise na aula de 

Matemática. Ela ainda destaca os Marcadores Conversacionais, conforme Castilho (1998), 

como ―expressões de realce‖, ―sinais de estruturação‖ e ―organizadores globais‖, elencando 

também outros autores como Pawey (1973ª e 1973b) referenciado por Rosa (1992) que 

apresenta tal conceito como ―sinais de orientações‖ e Keller (1979), que trata os marcadores 

denominados de ―cambitos‖ que aparecem em posição inicial na introdução dos enunciados.   

Santiago (2008) analisa a repercussão do texto oral do professor no trabalho com o 

texto escrito em sala de aula, em exercícios específicos da Matemática: divisibilidade e 

números primos e discute o desempenho dos alunos em provas escritas destacando os 

Marcadores Conversacionais como mediadores na definição dos significados em questões 

envolvendo a interpretação dos termos científicos de Matemática (divisão, divisor, divisores, 

fatores, conjuntos de divisores, exata, inexata, números primos, primos, múltiplos), no texto 

oral produzido pela professora em sala de aula. De acordo com Santiago (2008, p. 98): 

 

[...] o conteúdo da Matemática é transmitido ao aluno, basicamente por meio 

de texto oral expositivo. Entendemos que tal modalidade contribui de 

maneira significativa para a aprendizagem do conteúdo da Matemática e 

para o seu desempenho escolar [...] a elaboração do conhecimento 

matemático acontece simultaneamente com a construção do texto oral, em 

seu acontecer natural em sala de aula, na relação professor-aluno.  

 

A autora destaca a importância do texto oral expositivo na construção do 

conhecimento matemático em sala de aula pelos interlocutores envolvidos, uma vez que essa 

forma de mediar o conteúdo da Matemática contribui significativamente para aprendizagem e 
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melhora o desempenho escolar dos alunos. A partir das análises, observou-se o problema da 

professora com a leitura do conteúdo. Neste sentido, Santiago (2008, p. 126) discorre, após 

analisar o texto oral transcrito referente a uma questão aplicada pela docente, que: 

 

[...] observamos [...] uma preocupação com a leitura por parte da professora, 

contatada durante a aplicação dos exercícios. Entretanto, quando ela lê o 

enunciado dos exercícios, não procura interpretar o seu sentido junto aos 

alunos. Nesse momento, a professora de Matemática torna-se também um 

professor de leitura numa prática interdisciplinar.  

 

A autora enfatiza os aspectos da leitura nas aulas de Matemática destacando que o 

professor desta disciplina também tem a responsabilidade de promover a leitura numa 

perspectiva de ensino interdisciplinar. Pensamento que comunga com o que refletimos neste 

trabalho em relação à leitura, pois todo professor é um formador de leitor. Santiago (2008) 

observou que a professora utilizou os Marcadores Conversacionais (bom, então, olha, ahn, aí, 

peraí, agora, né, não é, viu, certo, vamos ver, preste atenção, etc) para construir o seu texto 

oral, em que esses foram usados como mediadores das definições dos termos científicos da 

Matemática, em situações interacionais de sala de aula. A pesquisadora verificou que a 

professora construiu o seu texto oral emitindo turnos simples e compostos em que marcaram o 

envolvimento coletivo de todos os alunos. Santiago (2008, p. 91), salienta sobre a ―[...] noção 

básica de turno como sendo qualquer intervenção dos interlocutores, além da participação 

entre os falantes com direito a palavra‖.  

A mencionada autora analisou que a maior parte dos turnos simples construídos pela 

professora, em seu texto oral, ocorreu por meio da Pergunta/Resposta e que esses turnos 

simples (Perguntas/Respostas) foram utilizados com maior frequência em relação aos turnos 

compostos. Percebeu-se também que os alunos apresentaram dificuldades em relação à leitura 

do exercício do livro didático. A autora percebeu que os turnos produzidos pelos educandos 

ao tentarem expressar verbalmente o conteúdo da Matemática deixam marcas de baixa 

informatividade referente ao conteúdo e também com relação às construções linguístico-

discursivas. Verificou-se, dessa forma, que os alunos não conseguiram organizar suas ideias e 

expressá-las de maneira correta.  

Algo similar também foi observado no texto oral da professora. Segundo Santiago 

(2008), foi constatado uma dificuldade nos alunos em passar o nível do conhecimento do 

texto oral para o nível do conhecimento do texto escrito. Os alunos não foram postos em 

situações para elaborarem seus próprios enunciados e também não participaram de nenhuma 

situação envolvendo a leitura dos conteúdos discutidos em sala de aula. A referida autora 



55 
 

 
 

então verificou que a leitura realizada em sala de aula resumia simplesmente a cópia de 

exercícios no caderno para serem resolvidos, em que os alunos, ao tentarem interagir 

discursivamente com os colegas em sala de aula, poderiam ser impedidos de se expressarem 

pela professora que exigia silêncio, por exemplo. 

Santiago (2008) concluiu em sua pesquisa que o texto oral nas aulas expositivas da 

professora foi constituído de turnos simples com marca de Perguntas e Respostas, os turnos 

compostos argumentativos foram elaborados com a utilização frequente dos Marcadores 

Conversacionais interacionais simples de forma verbalizada. Os Marcadores Conversacionais 

que pontuaram os turnos compostos do texto oral da professora não monitoram a 

compreensão do aluno em relação à definição dos termos matemáticos. Em relação aos 

procedimentos de leitura, somente foi realizado quando foram copiar os exercícios para 

resolverem, em que não houve situações de leitura, nem durante e nem depois da exposição 

dos conteúdos em sala de aula, situação dificultou o processo de construção dos conceitos 

matemáticos por partes dos alunos.  

Os turnos compostos e elaborados pela professora estavam direcionados para 

realização da leitura das questões dos exercícios e o texto oral relativo à aplicação da prova 

estava ligado com a leitura dessas questões. A pesquisadora, em sua análise, revela que o 

texto oral elaborado na interação professor-aluno em sala de aula ―[...] pode contribuir de 

maneira significativa para melhorar o desempenho escolar do aluno e, que a compreensão do 

texto oral expositivo é um prenúncio para a compreensão do texto escrito em situação de 

avaliação escolar‖ (SANTIAGO, 2008, p. 145). Nessa perspectiva, a autora completou ainda 

que o ―[...] aluno, construindo o seu texto oral em situação de interação, estimula suas 

capacidades de compreensão em textos oral e escrita‖, de maneira que o docente deve 

elaborar e apresentar ao educando um texto oral com marcas de coesão e coerência 

intratextual e informacional no instante da elaboração do mesmo na interação com os alunos. 

A pesquisa de Santiago (2008) apresenta a ocorrência da linguagem oral da professora 

em sala de aula e que por meio deste recurso linguístico foi possível discutir o conteúdo 

matemático, destacando os Marcadores Conversacionais na construção do texto oral. Esse 

recurso é uma forma de facilitar ao aluno se expressar diante do texto matemático na 

modalidade oral e o professor, neste caso, passa a exercer função essencial na estrutura 

organizacional do texto, a fim de contribuir na aprendizagem do aluno em sala de aula.  

O quarto trabalho analisado foi desenvolvido por Salmazo (2005), intitulado: Atitudes 

e procedimentos dos alunos frente à leitura e interpretação de textos nas aulas de Matemática. 
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Dissertação apresentado à Pontifícia Universidade Católica – PUC para obtenção do título de 

Mestrado Profissional em Educação Matemática. O trabalho de Salmazo (2005) teve como 

objetivo estudar as atitudes e procedimentos de alunos frente à leitura e interpretação de 

textos nas aulas de Matemática com turmas de 5ª e 8ª (atuais 6º e 9º anos) série do Ensino 

Fundamental anos finais de uma escola municipal e de 3ª série do ensino médio. O estudo tem 

por finalidade contribuir para a reflexão de professores dessa área do conhecimento referente 

à competência leitora e escritora dos alunos, sendo importante para a aprendizagem escolar do 

educando e também fundamental para a atuação nas relações sociais.  

A pesquisa de Salmazo (2005) se insere numa investigação de natureza qualitativa, 

que levou em consideração algumas características básicas como a obtenção de dados 

descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação estudada 

permitindo situar e interpretar os fenômenos investigados. O autor buscou compreender como 

se comportava cada uma das etapas da Educação Básica referente à leitura de textos em sala 

de aula. Os textos usados na pesquisa foram de gênero jornalístico, um texto com elementos 

históricos, uma bula de remédio, três enunciados de exercícios e três situações-problema. A 

pesquisa foi realizada durante 5 (cinco) aulas de 50 (cinquenta) minutos numa escola estadual 

e 5 (cinco) aulas de 45 (quarenta e cinco) minutos numa escola municipal.  

Durante a análise, Salmazo (2005) apresenta reflexões que comungam com a hipótese 

defendida em nosso estudo, por considerar que as situações abrangendo a leitura, escrita e 

interpretação de textos podem estar distante da realidade das aulas de Matemática, diante das 

dificuldades apresentadas pelos alunos referentes a esse tipo de atividade. Além disso, o autor 

considerou ―[...] importante que, para que se possam compreender melhor as percepções, os 

comportamentos e as interações entre as pessoas, deve se levar em conta o contexto onde 

essas relações ocorrem e suas múltiplas influências‖ (SALMAZO, 2005, p. 25), sendo 

fundamental retratar as relações dimensionais presentes nessas situações.  

Fazendo referência aos objetivos apresentados nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Ensino Fundamental e os Parâmetros Curriculares de Matemática para o Ensino Médio em 

que se identifica a utilização de palavras e frases ligadas com o desenvolvimento de 

competências relacionadas à linguagem, tanto na forma escrita quanto oral, Salmazo (2005, p. 

20-23), enfatiza que: 

 

[...] parece-nos que fica muito evidente que o desenvolvimento da 

capacidade leitora e escritora é um elemento fundamental para que o 

professor de Matemática de educação Básica, nos ensinos fundamental e 
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médio, possa organizar seu trabalho de modo a que os alunos atinjam esses 

objetivos que envolvem a comunicação. 

 

O trabalho com leitura nas aulas de Matemática para ensinar a disciplina pode ser 

muito importante para o desenvolvimento de habilidades e competências leitoras, por parte do 

educando, possibilitando, assim, a formação do aluno leitor. Destaca-se ainda outro ponto 

importante, segundo Salmazo (2005, p. 23): 

 

[...] raramente se faz uso da linguagem oral ou se buscam relações entre ela e 

as representações Matemáticas. Os textos matemáticos são, geralmente, os 

grandes ausentes nas aulas dessa disciplina. Por isso, que os alunos sejam 

estimulados a ler e a escrever pequenos textos relatando suas conclusões ou 

justificando suas hipóteses. 

 

A partir dessa constatação, verifica-se que a oralidade é pouco utilizada, uma vez que 

esse recurso pode ser muito importante para discutir o conteúdo matemático, visto que é mais 

fácil expressar sobre certo assunto oralmente do que por escrito, ainda mais quando se trata da 

linguagem Matemática. Ao trabalhar os aspectos referentes à leitura em sua pesquisa, o autor 

acrescenta ainda que as atividades de leitura, escrita e interpretação, quando inseridas no 

ambiente matemático, ocasionam uma certa dependência do aluno em relação ao professor. 

Isto é, nas atividades de Matemática que envolvem leitura os alunos esperam, de certa forma, 

a intervenção do professor para desenvolvê-la.  

Salmazo (2005) faz uma discussão defendendo a ideia de que a leitura e a escrita são 

recursos fundamentais para o desenvolvimento do homem moderno; em muitas situações, se 

atribui a responsabilidade de realizar essa tarefa tão importante aos professores de Língua 

Portuguesa; o baixo rendimento escolar dos educandos em avaliações nacionais como o 

Sistema Nacional de Educação (SAEB) é resultante do baixo rendimento dos alunos em 

atividades relacionada a leitura e a escrita; a necessidade de se trabalhar de forma mais 

adequada com a língua Materna e com a Linguagem Matemática, uma vez possuir uma 

impregnação entre as duas; a linguagem oral pode ser uma maneira de superar as dificuldades 

com o ensino de Matemática, visto que desta linguagem depende muitas outras 

aprendizagens.  

Passar a responsabilidade de leitura e escrita para o docente de Língua Portuguesa, 

essa concepção comunga com o que acreditamos não ser apenas incumbência desse 

profissional, mas os de todas as áreas do conhecimento. Em relação à linguagem oral, 

concordamos com o autor ao ressaltar que é ―[...] difícil pensar em uma linguagem escrita sem 

a oralidade‖ (SALMAZO, 2005, p. 29). Leitura, escrita e oralidades são instrumentes 
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indispensável para trabalhar a Matemática em sala de aula e, assim, devemos dar mais ênfase 

a esses recursos, uma vez que são essenciais para o entendimento da linguagem Matemática. 

Salmazo (2005), em sua pesquisa, buscou identificar os conhecimentos referentes as 

dificuldades e facilidades encontradas. O estudo demostra que os alunos sentem muita 

dificuldade com textos, em que, quando colocados em situações de leitura, os mesmos 

apresentam comportamentos tais como: cansaço durante as atividades, queixas referentes as 

dificuldades com o texto, não respondendo às questões propostas deixando em branco e, 

quando responde, apresenta argumentos que não condizem com a atividade posposta, além 

disso, percebeu-se algumas limitações referentes à leitura, à escrita e à interpretação de textos. 

Na maioria das disciplinas, raramente são realizadas atividades com leituras em sala de aula, e 

quando realiza constitui-se em situações extremamente escolares. Em decorrência do exposto, 

podemos destacar a importância de promover situações de leitura no ensino de Matemática, 

assim como também nas outras áreas do conhecimento. 

Por fim, a quinta pesquisa analisada foi a dissertação de mestrado escrita por Weber 

(2012) intitulada: Estudo das dificuldades de leitura e interpretação de textos matemáticos em 

enunciados de problemas por alunos do ensino médio. A pesquisa foi apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho-FCT/UNESP. A pesquisa se enquadra 

numa abordagem qualitativa e se caracteriza como exploratória. As técnicas de obtenção de 

dados utilizadas foram o questionário e a entrevista semiestruturada (roteiro). 

Weber (2012) preocupou-se em verificar quais são as dificuldades específicas mais 

frequentemente apresentadas por alunos do Ensino Médio, em relação à interpretação e 

expressão escrita de enunciados de problemas matemáticos, principalmente em questões 

dissertativas. A autora discute sobre os aspectos da leitura e da interpretação e, 

principalmente, em relação a linguagem Matemática. O estudo está voltado mais para a 

resolução de problemas, porém discute a questão da linguagem Matemática e linguagem 

materna referentes a enunciados dissertativos. Weber (2012) buscou, assim, investigar 

algumas das dificuldades específicas apresentadas por um grupo de alunos da primeira série 

do Ensino Médio.  

Para isso, a autora fez reflexões acerca de algumas ideias importantes, tais como: os 

estudantes sentem dificuldades e dependência de memorizar fórmulas, a fim de resolver 

problemas, também apresentam dificuldade com enunciados dissertativos; a contextualização 

dos problemas matemáticos pode ser fundamental para romper os obstáculos que os alunos 
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têm com a disciplina; a dificuldade dos estudantes em relação à leitura e a escrita como 

dificuldade principal associadas a todas as disciplinas e principalmente quando se trata de 

Matemática; para dominar a linguagem Matemática é preciso ter conhecimento dos aspectos 

sintáticos semânticos e pragmáticos; incentivar a leitura de enunciados nas aulas de 

Matemática provocando os estudantes a desenvolverem suas próprias estratégias de resolução 

dos problemas; os alunos ainda apresentam uma dependência muito grande do professor para 

compreender e solucionar os problemas matemáticos; as dimensões sintáticas, semânticas e 

pragmáticas são fundamentais para a compreensão e aprendizagem de conceitos e significados 

matemáticos; a aprendizagem da Matemática decorre da maneira em que o sujeito lida com a 

linguagem Matemática.  

Ao argumentar sobre a temática, Weber (2012, p.12), enfatiza que: 

 

[...] as reflexões acerca da problemática em torno das dificuldades de 

aprendizagem de conceitos matemáticos relacionados ao uso ou 

compreensão da sua linguagem muitas vezes não levam em conta o ponto de 

vista do aluno, ou seja, não partem daquilo que ele sente, como se posiciona 

e reage diante da necessidade de ler, interpretar e escrever textos 

matemáticos e ainda sobre como ele procura enfrentar o desafio imposto de 

aprender e demonstrar este aprendizado através das linguagens Matemática e 

materna. Aliás, o problema da dificuldade de expressão na linguagem escrita 

não é exclusivo da Matemática, mas algo que está posto no cotidiano das 

escolas, em todas as disciplinas. 

 

As colocações da pesquisadora destacam que as reflexões referentes às dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos alunos, não levam em consideração como eles lidam com a 

leitura, interpretação e escrita de textos matemáticos. O problema dos alunos com a 

linguagem escrita da Matemática não é atribuído apenas à Matemática, mas aquilo que se 

desenvolve no dia a dia das escolas, em todas as disciplinas em sala aula. Neste viés, podemos 

enfatizar a importância de explorar a linguagem nas demais disciplinas escolares. Além disso, 

Weber (2012, p. 30-31) versa sobre as dificuldades dos alunos utilizarem/compreenderem a 

Matemática e destaca os aspectos da leitura e a contextualização dos problemas matemáticos:  

 

[...] como indica a literatura, existem várias hipóteses para explicar a 

dificuldade de empatia com a Matemática por parte dos alunos. Entre elas 

encontramos a falta de hábito de leitura e de contextualização adequada dos 

problemas matemáticos, assim como possíveis barreiras psicológicas, sem 

falar no rebuscamento da linguagem Matemática, aliado a abstração, que 

parece eliminar os aspectos mais intuitivos da teoria 

 

O hábito de leitura nas aulas de Matemática é fundamental para que o aluno tenha 

empatia com a linguagem matemática, permitindo desempenhos consideráveis acerca da 
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aprendizagem em Matemática. Os resultados da pesquisa da autora apontam que as 

dificuldades dos alunos estão ligadas à dependência em memorizar fórmulas e algoritmos 

específicos para cada tipo de problema a ser resolvido. A ausência da prática de leitura e 

escrita de textos matemáticos, em sala de aula, pode ser um fator favorável às dificuldades dos 

alunos. O estudo indica a necessidade de uma prática maior de leitura e escrita na linguagem 

Matemática, de maneira que os estudantes possam ter mais oportunidades de praticar a 

interpretação e expressão escrita de enunciados de problemas matemáticos, principalmente em 

questões dissertativas, conforme explica Weber (2012, p. 64), ao analisar os dados de sua 

pesquisa: 

[...] parecem apontar para a necessidade de uma prática maior de leitura e 

escrita na linguagem matemática em sala de aula de tal forma que os alunos 

tenham mais oportunidade de praticar a interpretação e expressão escrita de 

enunciados de problemas matemáticos, sobretudo em questões do tipo 

dissertativas. Os dados permitem dizer que as práticas em sala de aula 

prescindem, sobretudo, do aprendizado da resolução de problemas dados por 

enunciados escritos na língua materna, a fim de que os alunos possam se 

habituar a fazer a tradução da linguagem simbólica matemática para a língua 

materna. Tal prática educativa poderia contribuir para o aluno aprender a 

expressar em ambas as linguagens o seu raciocínio, ou seja, perceber na 

leitura em língua materna os símbolos e estratégias matemáticas envolvidos 

no problema e, a partir disso, saber resolvê-los de maneira coerente, 

apresentando soluções lógicas. 

 

Weber (2012) concluiu que: os alunos sentiram dificuldades acerca da leitura e 

interpretação e apresentaram dificuldades com relação à compreensão dos textos matemáticos 

e a tradução da linguagem materna para a linguagem Matemática. Destacou a importância do 

domínio da Língua Portuguesa (língua materna) para a aprendizagem de Matemática. 

Os cinco trabalhos que consultamos tiveram importante relevância para conhecermos 

alguns estudos já realizados a respeito do tema tratado e que serviram de base para nos 

orientarmos no desenvolvimento de nossa pesquisa.  

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

4. LEITURA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

O ensino de Matemática consiste, ao aluno, o desenvolvimento de competências e 

habilidades permitindo-lhe compreender que o conhecimento matemático desempenha papel 

decisivo, pois possibilita resolver problemas da vida cotidiana (BRASIL, 1997). Dessa forma, 

o ensino de Matemática deve ser adequado ao desenvolvimento intelectual e a capacidade 

cognitiva do aluno. Nesse contexto, o ensino de Matemática deve promover situações que 

possibilitem ao discente estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas de 

conhecimento e, assim, compreender os aspectos básicos que contribuem no gerenciamento 

dos desafios atuais, científicos, tecnológicos, sociais e culturais.  Conforme os PCN 

(BRASIL, 1997, p. 26), 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. 

 

A Matemática tem sido uma disciplina que, ao examinar o seu ensino fazendo uma 

reflexão, é capaz de contribuir para uma formação social e, principalmente, profissional dos 

nossos alunos, proporcionando-lhes desenvolvimento. Atualmente, grande parte das 

informações são veiculada em linguagem matemática e que para Santos e Nascimento (2007, 

p .4), referenciando Imenes e Lellis (1994), ―[...] decodificar informações precisa-se de 

instrução matemática, mas para o desenvolvimento da autonomia política e intelectual é 

preciso um ensino da matemática que ajude o sujeito do conhecimento a decifrar a informação 

disponível na sociedade‖, de forma a promover a ampliação do raciocínio e do pensamento 

crítico do aluno.   

Nesse sentido, a leitura exerce papel crucial no ensino de Matemática, visto que por 

meio desse recurso podemos ter acesso ao conhecimento matemático e facilitar a 

interpretação de informações dos textos com elementos matemáticos. Os alunos precisam 

desenvolver a autonomia da leitura, uma vez ser fundamental para aprender a estudar 

Matemática. Com a finalidade de atender a necessidade da leitura na formação do cidadão, 

sobretudo no ensino de Matemática, buscamos uma fundamentação, tendo como pressuposto 

que todo professor é um formador de leitor, enfatizando, assim, a leitura realizada para tratar 

o conteúdo de Matemática. A leitura é a fonte para que se possibilite a compreensão de uma 

linguagem, permitindo ao aluno ter seu posicionamento crítico em relação ao conhecimento 
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que está sendo construído em sala de aula.  Sobre essa perspectiva, Smole e Diniz (2001, p. 

69) argumentam 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.  

 

Essas autoras destacam a leitura como referencial para compreender uma linguagem 

ressaltando a leitura reflexiva que possibilita ao aluno fazer novas interpretações sobre novas 

informações, favorecendo a compreensão de novos conceitos. De acordo com Lorensatti 

(2009), a leitura em Matemática pode ser pensada como uma prática de ensino que pode ser 

uma importante ação no processo de apropriação de conceitos matemáticos. Conforme 

Fonseca e Cardoso (2005, p. 66): 

 

[...] a leitura de textos que tenham como objeto, conceitos e procedimentos 

matemáticos, história da Matemática, ou reflexões sobre Matemática, seus 

problemas, seus métodos, seus desafios podem, porém, muito mais que 

orientar a execução de determinada técnica, agregar elementos que não só 

favoreçam a constituição de significados dos conteúdos matemáticos, mas 

também colaborem para a produção de sentidos da própria Matemática e de 

sua aprendizagem pelo aluno. 

 

A leitura permite que se explore o texto, atribuindo significado às informações nele 

veiculadas e, em se tratando do texto matemático, que se vale de uma linguagem especifica na 

leitura, possibilitando o leitor compreender a Matemática, pois ler e escrever nessa área do 

conhecimento são habilidades básicas para aprender Matemática (SMOLE e DINIZ, 2001). 

Conforme as autoras, os professores acreditam que as dificuldades apresentadas pelos alunos 

em ler e interpretar os problemas matemáticos são pelo fato dos educandos terem pouca 

prática de leitura ou mesmo que o se aluno explorasse com maior frequência a leitura nas 

aulas de língua materna, ele teria melhor desempenho em ler nas aulas de Matemática. Apesar 

desse fato ser em parte certo, pois a leitura é um dos principais caminhos para ampliar nosso 

aprendizado em qualquer área do conhecimento, não podemos associar as dificuldades 

apresentadas pelo aluno em leitura de textos matemáticos à sua pouca prática em leituras nas 

aulas de língua materna.  

A concepção de leitura que busca ensinar os alunos a serem leitores competentes tem 

sido fundamental, uma vez que a leitura possibilita a compreender e interpretar o mundo à 

nossa volta, pois ―[...] ler é um ato de conhecimento, uma ação de compreender, transformar e 

interpretar o que o texto escrito apresenta‖ (SMOLE e DINIZ, 2001, p. 70).  
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De acordo com essas autoras a ―[...] leitura reflexiva exige que o leitor posicione-se e 

situe-se diante de novas informações, que busque no texto novas compreensões, podendo 

fazer fluir muitas experiências, novos desafios, e desenvolver abertura para compreender 

melhor outros textos‖ (idem). Assim, a leitura realizada com intenção de aprender o que leu 

permite ao aluno desenvolver novos raciocínios, possibilitando se pensar e repensar acerca de 

suas ideias com base no que leu, podendo explicar o que aprendeu para outros, de forma 

compreensível. Em conformidade com Smole e Diniz (2001, p. 71), ler nas aulas de 

Matemática é fundamental para aprender Matemática, visto que: 

 

[...] os alunos devem aprenderem a ler Matemática e ler para aprender 

Matemática durante as aulas dessa disciplina, pois para interpretar um texto 

matemático, o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem e os símbolos 

próprios desse componente curricular, encontrando sentido no que lê, 

compreendendo o significado das formas escritas que são inerentes ao texto 

matemático, percebendo como ele se articula e expressa conhecimentos. 

Durante as aulas em que são discutidos conceitos e procedimentos 

matemáticos é que temos as melhores condições para que se desenvolva a 

leitura em Matemática. 

 

A leitura do texto matemático exige do leitor se habituar à linguagem para conhecê-la 

e permitir a interpretação dos significados de símbolos dos termos específicos da Linguagem 

Matemática. Existem diversas formas de trabalhar a leitura em aulas de Matemática, variando 

seus objetivos quando se ler para aprender, não apenas ler para obter informação, ler para 

seguir instruções, ler por prazer, ler para comunicar um texto a outras pessoas (SOLÉ, 1998). 

Sobre a prática com leitura em sala de aula de Matemática, Smole e Diniz (2001, p. 71) 

consideram ser ―[...] necessário criar uma rotina de leitura que articule momentos de leitura 

individual, oral, silenciosa ou compartilhada de modo que, nas aulas de Matemática, os alunos 

se defrontem com situações efetivas e diversificadas de leitura‖.  

Nesse sentido, as diferentes maneiras de trabalhar a leitura nas aulas de Matemática 

possibilitam a compreensão por parte dos alunos, uma vez que, se o educando não entendeu 

na primeira leitura individual e silenciosa, em uma segunda leitura realizada oralmente e 

sendo compartilhada de forma colaborativa permite que este aluno tenha condições de 

entender o que leu.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997, p. 45), a leitura colaborativa ―[...] é uma 

atividade em que o professor lê um texto com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos 

sobre as pistas lingüísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos‖, sendo 

uma ótima estratégia didática para se trabalhar a formação de alunos leitores. Outra forma 



64 
 

 
 

relevante de explorar a leitura é a leitura individual ou em dupla que, segundo Smole e Diniz 

(2001), auxilia os educandos a procurarem um sentido para o texto.  

Nessa concepção de leitura, o ―[...] professor pode indicar a cada leitor que tente 

descobrir sobre o que o problema fala qual é a pergunta, se há palavras desconhecidas, ou 

ainda explicar o problema para um colega‖ (SMOLE e DINIZ, 2001, p. 73). Nessa leitura, o 

docente pode pedir que o aluno identifique os termos específicos da linguagem matemática, 

no caso se existir alguma palavra nova ou desconhecida em que o aluno não saiba o 

significado, dificultando sua compreensão, o professor deve fazer a tradução, dando sentido 

ao texto.  

As dificuldades encontradas pelos alunos, ao lerem textos e problemas matemáticos, 

precisam ser superadas e o professor exerce um papel fundamental para trabalhar a natureza 

específica dessa linguagem. Nesse viés, será necessário assegurar alguns cuidados em ler 

enunciados matemáticos desde o início da alfabetização do aluno. Sobre os cuidados, Smole e 

Diniz (2001, p. 72) discorrem que devemos ter: 

 

[...] cuidados com a leitura que o professor faz do problema, cuidados em 

propor tarefas específicas de interpretação do texto de problemas, enfim, um 

projeto de intervenções didáticas destinadas exclusivamente a levar os 

alunos a lerem problemas de Matemática com autonomia e compreensão. 
 

Ao se tratar da leitura de problemas matemáticos, para aqueles estudantes que tem 

pouco hábito de leitura, o ―[...] professor pode ler todo o problema para eles e, posteriormente, 

quando passam a ler o texto, pode auxiliá-los nessa leitura, garantindo que todos 

compreendam o problema‖ (SMOLE e DINIZ, 2001, p. 72). Tomando cuidado para não 

destacar termos matemáticos nem utilizar qualquer recurso que impeça os alunos de buscar a 

solução do problema por si mesmo. Todavia, há outros recursos dos quais podemos nos valer 

para explorar alfabetização e Matemática enquanto trabalhamos com problemas e para 

auxiliar os alunos que, mesmo alfabetizados, apresentam dificuldades na interpretação dos 

textos de problemas. Quando ampliadas as possibilidades de leitura, em que os estudantes 

ganham fluência na leitura de vários textos, o ―[...] professor pode propor outras atividades 

que envolvam textos de problemas. A primeira delas, sem dúvida, é deixar que eles façam 

sozinha a leitura das situações propostas‖ (idem, p.73). A partir daí, conduzir uma discussão 

com todos os alunos para socializar as leituras, as dúvidas e a compreensão relacionada ao 

conteúdo discutido. 
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A atividade com leitura e escrita deve ser atribuição de todas as áreas do 

conhecimento, ―[...] formar um aluno competente em leitura, interpretação e escrita não é 

responsabilidade somente do professor de Língua Portuguesa. Cada tipo de texto, ―[...] requer 

habilidades leitoras diferenciadas‖ (ANDRINI e VASCONCELLOS, 2012, p. 37). O texto 

matemático, por sua vez, exige uma leitura específica e cabe aos profissionais dessa área 

desenvolver tal leitura de modo que facilite a compreensão e interpretação dessa linguagem, 

por parte dos alunos. A Matemática se vale de uma linguagem que não é muito comum no 

repertório de leitura dos alunos, geralmente nos textos matemáticos aparecem alguns termos 

específicos dessa linguagem que não fazem parte do cotidiano dos estudantes, até mesmo 

palavras com significados diferentes na Matemática, podendo constituir para os obstáculos na 

aprendizagem (SMOLE e DINIZ, 2001), como por exemplo, a combinação de sinais, letras e 

palavras que se organizam seguindo certas regras para expressar ideias. Quanto à organização 

da escrita da Matemática, ―[...] além dos termos e sinais específicos, existe na linguagem 

Matemática uma organização de escrita nem sempre similar àquela que encontramos nos 

textos de língua materna, o que exige um processo particular de leitura‖ (SMOLE e DINIZ, 

2001, p.70). 

Esses autores enfatizam que os alunos precisam desenvolver as habilidades de leitura e 

escrita em Matemática, por intermédio de trabalhos pedagógicos de todos os componentes 

curriculares e considerando que o objetivo final é formar alunos capazes de ―[...] organizar e 

expressar o conhecimento obtido por meio da oralidade ou da escrita‖ (ANDRINI e 

VASCONCELLOS, 2012), comum nas aulas de Matemática, ou seja, após as discussões dos 

conteúdos os alunos tenham a maturidade de expressar, por meio da oralidade ou da escrita, o 

que aprendeu. Ao apresentarem algumas reflexões sobre ensino da Matemática, Andrini e 

Vasconcellos (2012, p. 5), consideram ―[...] indispensável o trabalho com leitura, escrita e 

oralidade em Matemática. Essas habilidades são desenvolvidas em todos os anos‖ através de 

textos apresentados por diferentes gêneros textuais. Outro objetivo é ―[...] perceber as diversas 

funções da leitura: ler para aprender, para se informar, por necessidade‖ (idem). 

A constante prática e o hábito de leitura em sala de aula permitem que o aluno 

aprimore suas habilidades que são desenvolvidas ao longo da vida escolar, sendo incorporadas 

como atividade de rotinas do aluno nas aulas de Matemática. Segundo Andrini e Vasconcellos 

(2012, p. 37), o professor exerce uma função primordial ao desenvolver a leitura em 

Matemática, pois, ―[...] aprender ler em Matemática envolve a participação afetiva do 

professor em suas aulas‖ de forma que o docente não pareça dar impressão de que a 
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Matemática seja difícil de aprender, que somente os mais inteligentes são capazes de adquirir 

tal conhecimento. Todos os profissionais da educação precisam se ajudar nessa tarefa 

triangulando seus saberes com o objetivo de promover a formação leitora dos alunos.   

Em relação à atividade com leitura em sala de aula, Andrini e Vasconcellos (2012) 

apresentam algumas sugestões para se trabalhar em sala de aula, utilizando o livro didático, já 

que este recurso pedagógico em muitas situações de ensino em sala de aula talvez seja o único 

material de apoio oferecido pela escola para o professor desenvolver suas aulas com os 

alunos. Dentre elas, destacamos algumas que concordamos ser fundamentais nas aulas 

Matemática. A primeira trata que se possível ―[...] ler todos os textos do livro, escolhendo 

quais serão trabalhados em sala de aula para desenvolver as habilidades de leitura, escrita e 

oralidade‖ (ANDRINI e VASCONCELLOS, 2012, p. 37). Essa sugestão exige do professor o 

desenvolvimento constante de atividades, envolvendo a leitura, escrita e o texto oral em 

Matemática. A segunda sugestão propõe que o docente deve ―[...] criar estratégias 

diversificadas de leitura‖ (idem) para que o aluno tenha a possibilidade de melhorar seu 

repertório de leitura, permitindo ampliar os conhecimentos e consequentemente facilitando a 

aprendizagem. Ainda como exemplo de sugestões, Andrini e Vasconcellos (2012, p. 37-38) 

acrescentam:  

 

[...] leitura individual silenciosa identificando no texto palavra-chave 

previamente indicadas pelo professor. Na seleção das palavras-chave é 

importante contemplar termos próprios da Matemática: incógnita, radical, 

expoente etc. Terminada a leitura, o professor pode mediar a discussão dos 

alunos em torno das palavras-chave e seus significados, retomando sempre 

que necessário a leitura de trechos mais importantes do texto. O registro das 

informações, conceitos, conclusões sobre o texto e exemplos pode ser feito 

no quadro. 

 

Outro exemplo apresentado refere-se a ―[...] criar mais oportunidades para os alunos 

expressarem oralmente e por escrito suas ideias‖ (ANDRINI e VASCONCELLOS, 2012, p. 

38). Ao apropriar de momentos que coloque o aluno para verbalizar sua opinião, refletindo 

acerca do seu pensar durante a aula, o professor oportuniza o estudante a sair da zona do 

silêncio, que é muito comum em sala de aula, permitindo-lhe compartilhar suas ideias com os 

colegas. Na medida em que a discussão se avança, o educando vai se habituando à situação 

sentindo mais a vontade de expressar-se, apresentando confiança e convicção de suas ideias.  

Nesse sentido, o professor precisa buscar novas metodologias diferenciadas para 

desenvolver um trabalho que possibilite ao aluno tornar-se um leitor autônomo com um olhar 

crítico e reflexivo sobre suas opiniões.  As estratégias de leitura são técnicas ou métodos 
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utilizados para o ensino, além de ser procedimentos adotadas para facilitar o processo de 

compreensão da leitura. Para a concepção de leitura que possibilita ao leitor um melhor 

entendimento, é fundamental a utilização das estratégias de leitura que conforme (SOLÉ, 

1998, p. 130):  

 

[...] para ensinar as estratégias que podem ser adotadas quando há lacunas na 

compreensão não se deve fazer muito mais do que o imprescindível para a 

compreensão do texto: mostrar aos alunos os objetivos da leitura, 

proporcionar e ativar os conhecimentos prévios, ensinar a inferir, a fazer 

conjeturas, a se arriscar e a buscar verificação para suas hipóteses; explicar o 

que podem fazer quando se deparar com problemas no texto. 

 
Neste sentido, para a compreensão de um texto é necessário seguir alguns processos 

interativos e conhecimentos pré-estabelecidos, que conforme Kleiman, (2004, p. 13), a 

compreensão de um texto: 

 

[...] é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento 

prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido 

ao longo de sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de 

conhecimento, como o conhecimento lingüístico, o textual, o conhecimento 

de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. E porque o 

leitor utiliza justamente os diversos níveis de conhecimento que interagem 

entre si, a leitura é considerada um processo interativo. Pode-se dizer com 

segurança que sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor não 

haverá compreensão  

 

Assim, é essencial o docente saber articular essas estratégias, visto que a atitude do 

leitor ativo diante do texto acontece quando há a preparação que oriente o aluno leitor durante 

a leitura. O professor, por sua vez, exerce um papel fundamental, ao estabelecer situações de 

leitura e também propor estratégia e procedimentos que proporcionem a compreensão do 

conteúdo. O docente, ao organizar o ensino em sala de aula, pode criar situações que 

favoreçam a ligação da Matemática à realidade, estimulando a discussão e o 

compartilhamento de ideias, a fim de ajudar o educando se tornar um leitor que pense 

criticamente para agir por conta própria. O profissional da educação deve provocar e instigar a 

curiosidade auxiliando em atividades que envolva a leitura de forma que o aluno reflita sobre 

o seu contexto sócio-histórico-cultural.  

Os textos podem ser escritos de várias maneiras, sendo, portanto, ―[...] necessário 

conhecer as diferentes formas em que o conteúdo do texto pode ser escrito. Essas diferentes 

formas também constituem especificidades dos gêneros textuais próprios da Matemática, cujo 

reconhecimento é fundamental para a atividade de leitura‖ (FONSECA e CARDOSO, 2005, 
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p.65). Em suas reflexões, Fonseca e Cardoso (2005) discorrem que os textos, trabalhados nas 

aulas de Matemática, não são aqueles empregados para o ensino de Matemática, mas os que 

possibilitam a contextualização do ensino dessa área do conhecimento. O texto matemático 

envolve não apenas a especificidade dessa linguagem, mas apresenta elementos matemáticos 

que, na maioria das vezes, a dificuldade de compreensão do texto está relacionada a esses 

elementos, uma vez que os conceitos matemáticos que podem ser claros para o professor, nem 

sempre são evidentes para os educandos.  

Na Matemática, o texto se apresenta em uma linguagem específica e requer uma 

leitura voltada para essa disciplina em que, conforme Fonseca e Cardoso (2005) a 

Matemática, assim como qualquer outra área do conhecimento, exige o ato de leitura. Essas 

autoras recomendam alguns recursos para serem trabalhados com leitura em aulas de 

Matemática, tais como atividades textuais e textos que exigem conhecimentos matemáticos. 

No entanto, segundo as autoras os textos devem trazer as especificidades próprias da 

Matemática com a existência de gêneros textuais próprios da Matemática.  

 

4.1. TEXTO ESCRITO DA MATEMÁTICA  

 

O texto está presente em qualquer área do conhecimento e, através dessa modalidade, 

pode registrar informações acerca da linguagem Matemática para ser lida e interpretada. Os 

textos escritos da Matemática estão presentes em diversas fontes de informações circulantes 

no meio social e particularmente nos livros escolares dentre outros recursos pedagógicos 

adotados pelas instituições de ensino. Ler o texto matemático exige do leitor uma leitura 

interpretativa e, para isso, o aluno precisa de um referencial linguístico. Conforme expõe 

Lorensatti (2009, p. 92): 

 

[...] a leitura de textos que envolvem Matemática, seja na conceitualização 

específica de objetos desse componente, seja na explicação de algoritmos, ou 

ainda, na resolução de problemas, vai além da compreensão do léxico: exige 

do leitor uma leitura interpretativa. Para interpretar, o aluno precisa de um 

referencial linguístico e, para decifrar os códigos matemáticos, de um 

referencial de linguagem Matemática. 
 

Para Lorensatti (2009), ao ler e interpretar os textos com elementos matemáticos, o 

leitor precisa de ter conhecimento da linguagem materna e da linguagem Matemática, 

entendendo a linguagem Matemática como um modelo estruturado que possibilita o processo 

de comunicação oral ou escrita, utilizando símbolos e regras próprias alicerçadas numa lógica 
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interna. Essa linguagem característica da Matemática é considerada por muitos alunos, em 

fase escolar, como difícil de acessar e compreender, ou aplicar na comunicação cotidiana. Em 

qualquer área do saber, o conhecimento pode ser explorado através da linguagem oral ou 

escrita e, neste sentido, a Matemática precisa destas linguagens em sentido macro e, 

especificamente, de uma linguagem própria para criar, organizar e transmitir seu 

conhecimento. Compreender a Matemática na escola não consiste apenas do seu conteúdo, 

mas desenvolver habilidades específicas de interpretar conteúdos que envolvem a leitura e sua 

compreensão, coexistindo nestas atividades os saberes da linguagem materna e da linguagem 

Matemática. Esta relação exige um processo de interpretação e compreensão da linguagem 

Matemática apresentada na modalidade oral e escrita, ambas de cunho formal, para os alunos 

em fase escolar.  

Segundo Travaglia (2012), o texto está presente nas salas de aula de Língua 

Portuguesa e também em outras disciplinas. Assim, o texto escrito existe na disciplina de 

Matemática, por isso, alguém lê para alguém com a intenção de que a informação seja 

transmitida de forma compreensível, pois ―[...] o texto está presente em sala de aula como 

algo que deve ser produzido e compreendido‖ (TRAVAGLIA, 2012, p. 18). 

A tradução do texto matemático escrito na linguagem materna para a linguagem 

Matemática é permeada de informações e termos específicos, respectivamente, conforme 

ressalta Granell (2003, p. 261), ao afirmar que os enunciados emitidos em língua materna são 

transcritos em símbolos matemáticos. De acordo com a autora, esta tradução específica ―[...] é 

o que permite converter os conceitos matemáticos em objetos mais facilmente manipuláveis e 

calculáveis‖. Assim, nem sempre a tradução dos códigos dessa linguagem torna fácil a 

compreensão dos alunos, pois os termos matemáticos não constituem uma linguagem usual na 

sala de aula. 

A compreensão dos enunciados matemáticos depende de uma interpretação efetiva da 

língua materna para interpretar símbolos e seus significados. Conforme Machado (1998, p. 9), 

a interdependência entre essas linguagens surge não pela necessidade da leitura dos 

enunciados, mas como ―[...] fonte alimentadora na construção dos conceitos, na apreensão das 

estruturas lógicas da argumentação, na elaboração da própria linguagem Matemática‖, sendo 

possível o desenvolvimento de habilidades discursivas e interpretativas dos enunciados 

matemáticos. Esta compreensão discursiva não se limita ao contexto da sala de aula, mas se 

aplica aos enunciados matemáticos, inter-relacionando os saberes escolares e cotidianos que 

exigem dos alunos uma formação leitora e escritora do conteúdo matemático em textos 



70 
 

 
 

verbais e não verbais. Neste sentido, Granell (2003, p. 28) menciona que a linguagem 

Matemática: 

 

[...] é compreendida como organizadora da visão de mundo, deve ser 

destacada com o enfoque de contextualização dos esquemas de seus padrões 

lógicos, em relação ao valor social e à sociabilidade, e entendida pelas 

intersecções que a aproximam da linguagem verbal.  
 

A linguagem Matemática compreende ―padrões lógicos‖ relacionados à sociabilidade 

nas formas de atuar e agir no mundo, através das ações do sujeito no contexto social, 

enfatizando vários campos do saber em seus aspectos de representação simbólica e oral. A 

integração do saber matemático com as demais áreas do saber científico pode ser importante 

para trocas informacionais entre os professores em atividades escolares. Neste sentido, os 

saberes educacionais, linguísticos e matemáticos intercambiam informações lógicas das 

diferentes linguagens circulantes nos espaços sociais e escolares nas interações em sala de 

aula. 

Castro (2003) destaca a linguagem como sendo a ferramenta de trabalho mais 

importante do professor em sala de aula e que esta participa da construção do conhecimento 

matemático, principalmente a linguagem natural, que também pode ser chamada de 

linguagem materna. Toda área do conhecimento cria uma linguagem própria, capaz de 

explicar seus conhecimentos. Os códigos são típicos da essência cientifica daquele saber, se 

assim será, não é diferente na Matemática, que também possui uma linguagem especifica para 

expressar seu amplo conhecimento que está presente em várias as áreas do saber universal. Há 

aqueles que chamam a Matemática de linguagem universal. Para compreensão do texto escrito 

da Matemática, é necessário estabelecer uma ligação entre a linguagem materna e a 

linguagem Matemática de modo que se desenvolvam capacidades de tradução de uma para 

outra e vice e versa.  

Para Gómez-Granell (1997, p. 274), ―[...] saber Matemática implica dominar os 

símbolos formais independentemente das situações específicas e, ao mesmo tempo, poder 

devolver a tais símbolos o seu significado referencial e então usá-los nas situações e 

problemas que assim o requeiram‖. Os símbolos, os códigos e a linguagem presente nos 

textos matemáticos precisa serem interpretados para que possa ocorrer a compreensão da 

linguagem Matemática. Nesse sentido, para ter acesso ao conhecimento matemático é preciso 

que o aluno use suas habilidades Matemáticas e competências da língua materna, pois o 

ensino desta disciplina não se restringe apenas em operar com símbolos, mas está relacionada 

com capacidade de interpretar, analisar, sintetizar, significar, conceber, transcender, 
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extrapolar, extrapolar, projetar (SALMAZO, 2005). Sintonizando com essas considerações, 

Bello e Mazzei (2016, p. 119) enfatizam que: 

 

[...] saber Matemática não é apenas dominar os algarismos necessários à 

solução de problemas. Muito mais do que aprender técnicas para operar com 

símbolos, a Matemática relaciona-se com algumas possibilidades de 

interpretar, analisar, sintetizar, significar, conceber, transcender, o 

imediatamente sensível, extrapolando e projetando perspectivas. 

 

As reflexões desses autores demonstram a necessidade do domínio não apenas da 

linguagem Matemática, mas também da própria língua materna. O texto matemático exige 

uma leitura voltada para essa disciplina, sendo marcada pela interpretação e significação dessa 

linguagem, possibilitando a compreensão da Matemática. Neste viés, chamamos a atenção aos 

profissionais da Matemática que atuam em sala de aula para realizar tal leitura de forma que 

possa ocorrer a compreensão dessa linguagem por parte dos alunos. 

 

4.2. LEITURA NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

A partir das reflexões que realizamos anteriormente, podemos inferir que a leitura 

pode fazer parte das aulas de Matemática, tanto na exposição do conteúdo pelo professor 

quanto na compreensão por parte do aluno, além de ampliar as habilidades da língua materna 

e também da linguagem Matemática. A leitura e escrita nas aulas de Matemática tem sido 

tema recentemente abordado por pesquisadores que realizam discussões, com a finalidade de 

contribuir para ensino e aprendizagem de Matemática. Ao realizar atividades dessa natureza, 

Oliveira e Lopes (2011, p. 7) salientam que:  

 

[...] quanto à construção do conhecimento matemático, as atividades de 

Leitura e Escrita em Matemática parecem ter proporcionado ao aluno uma 

maior compreensão com relação aos conceitos matemáticos, tendo sido um 

facilitador e um potencializador da construção do conhecimento. 

Conforme esses autores, as atividades de Matemática envolvendo os aspectos da 

leitura podem proporcionar ao aluno situações de compreensão com relação à linguagem 

dessa disciplina, facilitando a compreensão dos conceitos matemáticos. A leitura nas aulas de 

Matemática pode contribuir, de forma significativa, na formação do aluno leitor e, além disso, 

pode ser importante para que se desenvolva o raciocínio matemático em sala de aula. Através 

desse recurso, os docentes têm a oportunidade de explorar a linguagem Matemática de modo a 
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priorizar a compreensão dos conceitos inerentes à Matemática. Em relação a atividade que 

envolve leitura nas aulas de Matemática, Limas e Pires (2015, p. 190) explicam que: 

 
[...] ao trabalhar com a leitura e a escrita nas aulas de matemática, uma das 

primeiras ações que são necessárias apresentarem é orientar o aluno-aprendiz 

a pensar sobre como a leitura e a escrita podem promover formas e 

mecanismos para os quais a compreensão da linguagem matemática se torne 

mais acessível e compreensível ao se estudar conceitos. 

 

De acordo com Danyluk (apud BELLO e MAZZEI, 2016), quando se trata de leitura 

voltada para a compreensão e interpretação, abrem-se novas possibilidades de compreensão 

para o leitor acerca de si próprio, do outro e do mundo. Comentando sobre essa concepção, 

Bello e Mazzei (2016, p. 119) discorrem em relação à função do docente em sala de aula, 

enfatizando que ―[...] é mister do professor empregar a linguagem materna (comum) de 

maneira a permitir aos alunos o estabelecimento de relações entre essa e a linguagem 

Matemática e vice-versa‖. Esse pensamento também converge com os apontamentos de 

Limas e Pires (2015, p. 185-186), afirmando ser ―[...] essencial que, nas aulas de Matemática, 

a leitura seja compreendida por professores e estudantes como uma forma de integrar a 

Matemática com a linguagem materna e assim possibilitar ao aluno o entendimento dos 

conceitos matemáticos‖. Nesse sentido, a leitura possibilita a integração das linguagens, 

contribuindo na compreensão e constituição de significados próprios da linguagem 

Matemática.   

Nesse contexto, a leitura promove a interação entre as linguagens, sendo importante 

para a comunicação e o desenvolvimento social e cognitivo do indivíduo, de modo particular, 

dos alunos nas aulas de Matemática. Na perspectiva em que o ensino se configura num 

processo de produção do conhecimento, a leitura possibilita o desenvolvimento de habilidades 

que contribuindo consideravelmente na compreensão dos conceitos matemáticos. A 

linguagem Matemática consiste, então, de um sistema simbólico com sinais, letras, regras 

próprias, modelos, símbolos e padrões que necessitam da leitura e interpretação das 

informações dessa linguagem para que o texto matemático seja compreensível.  

A fim de estabelecer a comunicação dessa linguagem, tem-se a leitura para refletir, 

aprender e interagir. As estratégias de leitura e os procedimentos metodológicos são formas 

de auxiliar a leitura referente ao texto matemático em sala de aula. As estratégias podem 

depender do desenvolvimento do aluno, em que o professor deve perceber e agir inserindo 

novas maneiras de abordar a leitura conforme a acessibilidade de compreensão demostrada 

pelo aluno.  
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No estudo realizado por Lopes (1997), em que aborda o uso de estratégias cognitivas e 

metacognitivas no ensino/aprendizagem da leitura, Lopes (1997, p. 76), apoiando-se no que 

defende Van Dijk & Kintsch (1983), salienta que ―[...] uma estratégia é a ideia que um agente 

faz sobre a melhor maneira de agir, a fim de conseguir uma meta‖.  São formas de abordar o 

texto que, de acordo com Kleiman (2000 apud Dias, 2003, p. 14), as estratégias: 

 

[...] são operações regulares para abordar o texto, que podem ser inferidas a 

partir da compreensão do texto, desencadeada a partir do comportamento 

verbal e não verbal do leitor, isto é, do tipo de respostas que ele dá a 

perguntas sobre texto, dos resumos que ele faz, de suas paráfrases, como 

também da maneira com que ele manipula o objeto: se sublinha, se apenas 

folheia sem se deter em parte alguma, se passa os olhos rapidamente e espera 

a próxima atividade, se relê. 

 

 Essas maneiras de situar sobre o texto permitem que o leitor possa extrair aquilo que é 

mais essencial, a partir da sua compreensão, podendo destacar a intenção do enunciador. 

Nesse sentido, o trabalho do professor para orientar o aluno durante a leitura é fundamental e, 

conforme Dias (2003, p. 15), ao referenciar Oxford (1989):  

 

[...] o que é possível ser observado durante a leitura são os atos 

comportamentais do leitor (como por exemplo, o virar de páginas, ou a 

procura de uma palavra no dicionário) porém as ações mentais como 

associações e deduções durante a leitura não podem ser vistas. Quanto o 

aspecto de ser ensinável [...] as estratégias sejam passíveis de serem 

vivenciadas em sala de aula sob a supervisão do professor.  

 

A reflexão da autora destaca comportamentos que o aluno pode demostrar durante a 

leitura, sendo possível ser observáveis pelo professor em sala de aula, e enfatiza que o docente 

deve orientar mantendo o controle sobre estratégias utilizadas para o que se pretende ensinar. 

Essa discussão traz argumentos que podem associar a leitura realizada nas aulas de 

Matemática, uma vez ser uma ferramenta importante para o ensino desta disciplina. As 

estratégias de leitura para abordar o texto também pode ser um meio pelo qual o professor use 

para desencadear o texto matemático, permitindo a compreensão por parte do aluno. 

Na medida em que o professor trabalha a leitura nas aulas de Matemática, o mesmo 

pode contribuir para a formação leitora dos alunos. Dessa forma, podemos enfatizar a 

importância dos professores de qualquer área do conhecimento na formação do aluno leitor. A 

crença de que somente o professor de português possui a responsabilidade na formação leitora 

do aluno deve ser superada, pois não podemos restringir tal atribuição apenas a esse 
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profissional do saber, uma vez que todos os docentes têm a função de formar sujeitos leitores. 

Sobre isso, Lacanallo et al (2011, p. 166) argumenta que: 

 

[...] na escola, não raro, predomina a crença segundo a qual a leitura é uma 

propriedade exclusiva da Língua Portuguesa, tendo em vista ser esta a 

disciplina diretamente responsável pelo ensino da leitura e escrita da língua 

materna. Alguns docentes de outras disciplinas até reconhecem a 

necessidade da leitura na compreensão dos conceitos referentes à sua área de 

conhecimento; eles, porém, limita-se a apresentar as dificuldades, mas não se 

sentem na responsabilidade de trabalhá-las, visto que na sua concepção esse 

problema não se refere à sua disciplina. 

 

Para Lacanallo et al (2011), os professores ainda resistem à situação, mesmo 

reconhecendo a importância de trabalhar a leitura nas suas disciplinas. Na Matemática, talvez, 

não seja diferente. Assim, devemos chamar atenção e ressaltar que não é apenas atribuição do 

professor de português conceber essa árdua tarefa escolar, apesar de atualmente ainda existir 

menções de que a leitura é consagrada como incumbência única dos professores dessa 

disciplina.  

Os professores das outras áreas do conhecimento também têm a responsabilidade de 

proporcionar essa missão, inclusive os profissionais da área de Matemática. Assim como a 

leitura na disciplina de português, a leitura do texto matemático também pode ser vista pela 

primeira vez pelos alunos na escola de forma que possa fazer sentido, por meio da 

interpretação do conteúdo via o professor. Apesar do aluno, a nosso ver, ter contato com esses 

conhecimentos antes mesmo de entrar na escola, ou seja, no meio social, porém, fora da 

escola não há quem possa ajudar o sujeito despertar esses conhecimentos atribuindo 

responsabilidade da escola. 

Além disso, não cabe somente a escola e os professores proporcionar essa tarefa, mas 

a família deve exercer um papal fundamental na formação do aluno. Segundo descrevem 

Andraus Junior e Santos (1999, p. 24), em suas reflexões, o ―[...] meio familiar é um dos 

aspectos críticos para a aquisição da competência em leitura e escrita‖. A leitura frequente em 

casa, tanto dos pais como também das crianças, segundo esse autor, reforça positivamente o 

desempenho em tarefas relacionadas às habilidades específicas de leitura. Assim, a família 

exerce um papel essencial na formação leitora do aluno tanto na escola quanto em casa. 

Podemos mencionar também a função da sociedade, de modo geral, e as políticas 

públicas proporcionarem situações de leitura criando ambientes que possam incentivar o 

hábito de leitura. O meio social pode ser o grande espaço que abrange a formação do sujeito, 

podendo influenciar o mesmo a fazer a leitura de/do mundo assim como propõe Freire (1989). 
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Ser um sujeito social e socialmente interativo exige do indivíduo uma formação leitora 

caracterizada por um amplo conhecimento adquirido com base na leitura desenvolvida na 

perspectiva Freiriana. Partindo do ponto em que o sujeito sempre encontra-se em fase de 

desenvolvimento dos processos de formação leitora.                                                                                                                                                                                                                

Chamamos a atenção para os profissionais da educação, diante do grande desafio de 

ensinar a ler aos educandos, uma vez que concordamos com a ideia de que ―todo professor é 

um formador de leitor‖. Nesse sentido, podemos indagar que o professor, enquanto formador 

de leitor, traz consigo a responsabilidade de proporcionar a leitura de forma que o aluno 

desenvolva suas habilidades e competência crítica e criativa, possibilitando melhor 

desempenho como leitor e permitindo a participação ativa no meio social (ANDRAUS 

JUNIOR e SANTOS, 1999). Assim, retomamos ao ponto de que não é apenas atribuição do 

professor de português ensinar a ler e escrever, é também responsabilidades dos profissionais 

das outras áreas do conhecimento, pois cada texto escrito para transmitir o conhecimento de 

cada disciplina possui uma linguagem diferente, sendo necessária uma interpretação, por parte 

do professor, conforme a sua área de atuação.  

Os PCN de Língua Portuguesa (1997, p. 20) enfatizam que as ―[...] condições atuais 

permitem repensar sobre o ensino da leitura e da escrita considerando não só o conhecimento 

didático acumulado, mas também as contribuições de outras áreas‖ do conhecimento. 

Seguindo esse raciocínio, Kleiman (2013, p. 7) afirma que o ―[...] trabalho com leitura não 

deve ser apenas tarefa do docente de Língua Portuguesa, mas de todos os professores‖, por 

isso, ressaltamos a importância de contemplar a leitura do texto matemático, lido interpretado 

junto aos alunos, visto que nesse tipo de texto possui termo específico inerente a uma 

linguagem que deve ser desencadeado pelo professor de Matemática. Nesse sentido, é 

fundamental que os docentes das outras disciplinas promovam o ensino com leitura que 

possibilite a aprendizagem dos alunos. Nesse caso, ―[...] se há uma intenção de que o aluno 

aprenda através da leitura, não basta simplesmente pedir para que ele leia, nem é suficiente 

relegar a leitura às aulas de língua materna; torna imprescindível que todas as áreas do 

conhecimento tomem para si a tarefa de formar o leitor‖ (SMOLE e DINIZ, 2001, p. 70). 

Sobre esse ponto de vista, Guedes e Sousa (2011, p. 19) explicam que: 

[...] a tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de história é do professor 

de história e não do professor de português. A tarefa de ensinar a ler e a 

escrever um texto de ciências é do professor de ciências e não do professor 

de português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de matemática é 

do professor de matemática e não do professor de português. A tarefa de 

ensinar a ler e a escrever um texto de geografia é do professor de geografia e 

não do professor de português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto 
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de educação física é do professor de educação física e não do professor de 

português. A tarefa do professor de português é ensinar a ler a literatura 

brasileira. 

 

Conforme Guedes e Sousa (2011), ler e escrever são tarefas da escola e atribuição de 

todas as áreas do conhecimento, visto que são habilidades indispensáveis para a formação do 

aluno leitor. A escola e seus profissionais que atuam na perspectiva do ensino inovador capaz 

de modificar o contexto escolar, fundamentalmente precisam criar estratégias de leitura 

(SOLÉ, 2008) e adotarem recursos adequados à prática de leitura, estabelecendo um processo 

criativo.  

Assim, a leitura não pode ser aquela usada para ensinar a gramática, a decodificar, dar 

significados às palavras e nem aquela em que é exposta durante as aulas pelo professor em 

que como mediador ler e os alunos escutam. Mas, uma leitura diversificada que deve ser 

compreendida como sendo aquela que institui uma relação aprofundada com a linguagem e os 

significados explorados num texto, a que possa revelar as ideias centrais tratadas no texto e 

possibilitando ir além do conteúdo exposto fazendo com que o aluno, a partir das ideias 

defendida num texto, tire suas próprias reflexões. Além disso, permitindo a superação ao 

modelo mecânico que ainda persiste nas escolas.  

A leitura, nessa perspectiva, possibilita ao leitor compreender e interpretar as 

informações inseridas no texto. A leitura realizada por interlocutores ativos que discutem 

sobre o objeto em questão, analisando todos os informes transcritos nas entrelinhas do texto, 

buscando revelar as ideias defendidas e, também as informações que aparecem implicitamente 

ao longo do mesmo. Nesse sentido, deve-se criar situações que possibilitem a interpretação do 

texto para melhor compreendê-lo, por parte do leitor, fazendo com que se aprofunde nos 

conhecimentos acerca das informações escritas e apresentadas.  

As informações, quando lidas e interpretadas pela ação do próprio leitor, podem 

provocar uma reflexão permitindo se conhecer mais sobre os aspectos que descobre e é 

descobrindo algo que o sujeito desperta a curiosidade e desenvolve as capacidades por meio 

das habilidades inerentes a cada indivíduo que age na ação-reflexão-ação. Todo sujeito possui 

a capacidade de pensar e é pensando que se pode aprender e que esse pensar possa ser 

compartilhado através da oralidade e da escrita. A expressão oral, a leitura e a escrita são 

recursos fundamentais utilizados para explorar o conhecimento, através da interação enquanto 

ser social. 

A leitura e a escrita são aspectos básicos inseparáveis no aprendizado escolar, 

conforme menciona Freire (1989, p. 27), enfatizando que ―[...] ler e escrever como momentos 
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inseparáveis de um mesmo processo‖, que permitem desenvolver o pensamento crítico do 

aluno no processo de compreensão de um texto. Portanto, a escola e os professores devem 

estimular práticas de leitura na formação dos educandos, proporcionando-lhes oportunidades 

de tornarem sujeitos sociais atuantes na sociedade por meio da leitura de diversos textos e 

ações provenientes da sua interpretação no mundo que os rodeia (FREIRE, 1989). Assim 

permitindo ao estudante uma leitura ampliada do mundo que facilite sua inserção no meio 

social. 

A Matemática é uma área do conhecimento que está presente no cotidiano das pessoas 

implícita ou explicitamente, sendo a escola o caminho utilizado para tornar acessível esse 

conhecimento que atua numa visão organizadora da sociedade (GRANELL, 2003). 

Considerando também que a Matemática possui uma linguagem própria, conforme D‘Amore 

(2007), pois a mesma goza de uma sintaxe de concordância entre seus termos, uma semântica 

atribuída ao significado e também uma prática que é associada à formalidade, regras e 

tratamento prático sem prescrição.  

A Matemática, segundo Menezes (1999) e Almeida (2016) por possuir uma linguagem 

própria, tem a necessidade de ser comunicada. Os PCN de Matemática (BRASIL, 1997, p. 37) 

apresentam, em seus objetivos gerais de Matemática para o ensino fundamental, as finalidades 

do ensino de Matemática que tem como objetivos, dentre eles, levar o aluno a ―[...] 

comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com 

precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo 

relações entre ela e diferentes representações Matemáticas‖. O Papel atribuído à escola para 

realizar essa tarefa, dialogando com os alunos sobre algo que pode ser até o primeiro 

momento desconhecido, pois em outro espaço não se ouvi falar em tal linguagem, se usa mas 

desconhece sua existência, nesse caso, se faz necessário o uso da interpretação para que faça 

sentido. 

A prática de leitura na Matemática escolar norteia tanto o professor quanto o aluno na 

sala de aula a encadear a linguagem materna e a linguagem Matemática, conforme menciona 

Almeida (2016), acreditando existir uma coexistência entre linguagem da Matemática e outras 

linguagens, como por exemplo, a linguagem materna, e, assim, para que se possa ocorrer a 

aprendizagem, ambas devem se relacionar. No processo de construção do conhecimento 

matemático, os interlocutores precisam interpretar os termos específicos da linguagem 

Matemática, atribuindo significado, de modo que tenha sentido aquilo que está escrito, 

podendo facilitar a compreensão por parte dos alunos.  
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4.3. EXPOSIÇÃO ORAL DO CONTEÚDO DE MATEMÁTICA  

 

A comunicação é utilizada para o sujeito interagir com o outro no meio social, desde 

os primeiros sinais de vida, e essa se constituiu desde os primeiros seres humanos e se 

modificou ao longo de toda evolução. Ainda continua passando por transformações, conforme 

as necessidades que surgem mediante os problemas sociais, sendo preciso novas formas de 

comunicação. Comunicamo-nos com o outro quando pensamos em algo e, por meio da fala ou 

da escrita, expressamos nossos pensamentos e sentimentos, de modo que esse outro possa nos 

compreender. As informações são transmitidas por meio de uma forma de linguagem 

caracterizada por cada área do conhecimento.  

Os PCN de Matemática (BRASIL, 1997, p. 45-46) enfatizam que ―[...] se para a 

aprendizagem da escrita o suporte natural é a fala, que funciona como um elemento de 

mediação na passagem do pensamento para a escrita, na aprendizagem da Matemática a 

expressão oral também desempenha um papel fundamental‖, entendendo que na sala de aula a 

oralidade, especificamente o texto oral falado, é usada na exposição dos conteúdos escolares e 

na construção do conhecimento científico pelos sujeitos. 

O texto falado, como um canal de comunicação na interação entre professor-aluno, 

prevalece ao expressar face a face, sendo utilizadas na sala de aula para expor a leitura e a 

escrita de diversos textos, a exemplo de livro, revista, jornal, etc. usados nas aulas de 

Matemática. Conforme as colocações de Sanchez Gamboa (2013, p. 116), os ―[...] saberes são 

divulgados como informações por meio dos sistemas informatizados, livros, materiais 

didáticos e conteúdos curriculares‖.  

Segundo Santiago (2008, p. 34), o ―[...] texto em suas modalidades orais e escritas é 

um dos recursos didáticos mais utilizados pelo professor em sala de aula, com o objetivo de 

operacionalizar o seu fazer pedagógico junto aos alunos‖, o qual nem sempre é observado 

enquanto ―dispositivo‖ para o ensino de conteúdos escolares, sobretudo o da disciplina de 

Matemática. De acordo com os PCN (BRASIL, 1997, p. 35), a ―[...] linguagem verbal, 

atividade discursiva que é, tem como resultado textos orais ou escritos. Textos que são 

produzidos para serem compreendidos‖.  

A comunicação entre professor-aluno possibilita a ampliação do conhecimento na 

troca de ideias, em que o processo discursivo, criado pelos interlocutores, contribui para o 

desenvolvimento da capacidade cognitiva do aluno permitindo-lhe refletir acerca da sua 

respectiva aprendizagem. As informações, na maioria das vezes, são veiculadas por meio do 
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texto escrito em que se faz necessário ao uso da leitura por alguém, através da oralidade, para 

que outro interlocutor possa ouvir e compartilhar o conhecimento escrito. Portanto, o texto 

escrito e a oralidade são uns dos canais utilizados pelos sujeitos a fim de expressarem seus 

pensamentos e, assim, interagirem socialmente.  

De acordo com Cavalcanti (2001, p. 126), a criança ―[...] mesmo não dominando a 

linguagem escrita, é capaz de resolver situações e expressar-se oralmente para transmitir a sua 

resposta e o seu raciocínio‖. Em muitas situações que envolvem atividades de Matemática, 

existem alunos que não conseguem expressar seu pensamento por escrito, mas conseguem 

relatar seu raciocínio através da oralidade. Sobre essa visão, Cavalcanti (2001, p. 126), 

argumenta que ―[...] falar e ouvir nas aulas de matemática permite uma maior troca de 

experiências entre as crianças, amplia o vocabulário matemático e linguístico da classe e faz 

com que ideias e procedimentos sejam compartilhados‖ possibilitando, por meio da oralidade, 

aproximar da linguagem Matemática. 

Assim, o texto oral nas aulas de Matemática deve ser analisado com muito cuidado 

pelo professor, pois, na maioria das vezes, os indícios de compreensão do aluno podem ser 

revelados por meio do texto oral produzido. Muitas vezes, acontece que o aluno tem 

dificuldade de responder os exercícios por escrito e acaba sendo penalizado nas atividades 

escolares. Nesse sentido, a comunicação oral é fundamental, visto que, por intermédio desse 

recurso comunicacional, os alunos demonstram indícios de estarem desenvolvendo suas 

habilidades, ou podem apresentar suas dificuldades de aprendizagem. Sendo assim, 

permitindo ao professor avançar no caso em que eles estão aprendendo e se adequar às 

condições para aqueles com dificuldades de aprendizagem. 

Segundo Marcurschi (1997 apud FÁVERO et al, 2002, p. 12), a questão da oralidade é 

colocada como um problema de ―[...] adequação às diferentes situações comunicativas‖. 

Assim, numa discussão em aula de Matemática em relação a determinado conteúdo, cabe aos 

interlocutores interessados se adequarem às condições favoráveis organizando o diálogo 

conforme exige o nível do debate para podermos nos comunicar matematicamente.  

A fala na sala de aula tem uma importância significativa, em se tratando da 

participação ativa do educando nas discussões sobre os conteúdos. Na escrita há certa 

complexidade, por exigir mais pois, conforme Fávero et al, (2002, p. 9), compõe de uma ―[...] 

estrutura complexa, formal e abstrata‖, sendo mais complicado para o aluno expor seu 

pensamento dessa maneira, uma vez que escrever exige mais atenção e tempo. De acordo com 

Koch (1997, p. 62), a escrita se apresenta como algo que deve ser ―[...] planejada, completa, 
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elaborada, não-fragmentada‖, entre outras características. Segundo Marcuschi (1997, p. 127), 

a fala constitui de característica como ―[...] contextualizada, implícita, redundante, não-

planejada, imprecisa e não-normatizada‖. No processo de fala, o sujeito conta com a liberdade 

de expressar as ideias de forma rápida por ela ter ―[...] estrutura simples ou desestruturada, 

informal, concreta e dependente do contexto‖ (FÁVERO et al, 2002, p. 9), sendo configurada 

como ―[...] não-planejada, fragmentada, incompleta, pouco elaborada‖ (KOCH, 1997, p. 62). 

A comunicação oral em sala de aula tem uma importância fundamental, pois, através 

desse recurso, além de termos acesso às informações de forma imediata, ela permite a 

intervenção dos interlocutores, correções da fala, também de maneira simultânea. A 

elaboração do texto falado vai se constituindo conforme se estabelece o discurso, criando e 

recriando, permitindo que as ideias sejam alteradas no momento da fala. Sobre esses aspectos 

Koch (1997, p. 63), menciona que o ―[...] texto falado apresenta-se ―em se fazendo‖ [...] o 

próprio processo da sua construção [...] no texto falado planejamento e verbalização ocorrem 

simultaneamente, porque ele emerge no próprio momento da interação: ele é seu próprio 

rascunho‖. Durante o processo de constituição do texto falado, as ideias vão surgindo, sendo 

incorporado ao contexto do que é discutido e expressado, de modo que ele é basicamente 

pensado e falado conforme exige a situação de interação comunicacional. 

A comunicação humana se realiza de diferentes formas na vida cotidiana, quer seja por 

meio de sinais, objetos, códigos, imagens, mímicas, sons, movimentos, quer por meio da 

leitura, escrita e fala, as quais são produzidas e interpretadas pelas pessoas nas interações 

espontâneas e mediadas. Usamos os saberes da língua por meio das diversas linguagens 

(verbal e não verbal) e diferentes falares (falantes) para transmitir informações ao outro nas 

relações interacionais.  

Na Matemática, assim como em outras áreas do conhecimento, enfrentamos, enquanto 

professores, os desafios da leitura e da escrita na prática da comunicação didática em sala de 

aula, pois os textos matemáticos exigem determinadas habilidades para serem lidos, 

interpretados e compreendidos por alunos e professores. De acordo com Solé (2008, p. 22), a 

leitura ―é um processo de interação entre o leitor e o texto‖, na qual o envolvimento do leitor 

com um enunciado matemático gera uma comunicação entre ambos pautada nos desafios do 

texto matemático. Segundo os PCN de Matemática (BRASIL, 1997), no processo ensino-

aprendizagem, referente ao conteúdo de Matemática, há um aspecto fundamental na relação 

oralidade e aprendizagem Matemática. 
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Para se compreender um texto oral ou escrito na Matemática precisamos estabelecer 

uma relação efetiva entre língua materna e a linguagem Matemática. O texto oral e escrito da 

Matemática são recursos comunicacionais muito utilizados pelo professor em sala de aula na 

construção do conhecimento junto aos alunos. A comunicação na interação entre professor-

aluno possibilita a ampliação das trocas de ideias no discurso criado pelos interlocutores que 

contribui para o desenvolvimento da capacidade cognitiva do aluno possibilitando pontuar um 

entendimento acerca da sua aprendizagem. Em relação ao processo interacional, que ocorre 

em sala de aula na construção do texto oral referente à exposição do conteúdo matemático e 

sua compreensão, Santiago (2008, p. 36) enfatiza que: 

 

[...] o processo interativo em sala de aula é um jogo de interações verbais e 

não verbais no qual acontece às interações face-a-face que possibilitará ao 

ouvinte-leitor o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, 

especificamente no que concerne aos aspectos de interpretação e de 

compreensão de textos (oral ou escrito). 

 

Na construção do conhecimento matemático, as interações que ocorrem pelos 

interlocutores, ao discutirem o conteúdo em sala de aula, são de fundamental importância para 

compreender o texto oral e escrito da Matemática. Neste jogo interacional, o texto oral pode 

ser marcado por estratégias de compreensão, como pergunta/resposta, dúvida, concordância, 

exemplos, sugestões, opiniões, pontuadas com diferentes falas, gestos, mímicas que 

corroboram a interação e a participação dos sujeitos nas aulas de Matemática. 

Por considerar as contribuições interacionais na construção do texto oral expositivo 

matemático no aprendizado do seu conteúdo, destacam-se as tipologias das perguntas 

mediadas pelo professor e como a mesma é direcionada aos alunos de forma individual, 

grupal e coletiva em sala de aula. Estas perguntas são diretas, centradas apenas no conteúdo 

ou nas dúvidas dos alunos, ou mesmo, são respondidas pelo professor ou pelos alunos, ou 

então endereçadas com exemplos ou experiências dos alunos. As perguntas/respostas geradas 

durante a discussão são marcas que compõe o texto oral referente ao conteúdo matemático. 

Nas situações interacionais, os alunos e professores usam palavras da linguagem materna e da 

linguagem Matemática para se expressarem matematicamente, incluindo numa situação 

comunicativa o não expressado sinalizado pelo não verbalizado. 

O texto oral expositivo, quando usado para explicar a linguagem Matemática, seja por 

características da linguagem seja pela natureza da Matemática, precisa da escrita como base 

para a comunicação, ou seja, a comunicação do conhecimento matemático é facilitada com o 

apoio do texto escrito, pois a oralidade é parte integrante da língua materna (MACHADO, 
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1995 apud CÂNDIDO, 2001). A oralidade se torna viva, as informações escritas num texto, 

no momento em que alguém o lê e as palavras, por sua vez, se propaga no espaço através do 

som produzido pela fala e chega até os interlocutores, a fim de serem compreendidas e 

interpretadas. 

Nesse sentido, enfatizamos a importância do texto oral produzido pelos interlocutores 

(professor-aluno) numa ação interativa nas aulas de Matemática, visto que não há discussão 

interativa se não há interlocutores ativos. Segundo Azevedo (2006, p. 23), a ―[...] 

comunicação é, portanto, a condição primeira da atividade discursiva, sem a qual não há 

discurso nem tampouco texto‖. A análise do texto oral e escrito de Matemática, produzido 

pelos interlocutores envolvidos (professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno) na ação 

discursiva, ajuda a entender como o conhecimento matemático está sendo construído em sala 

de aula. A oralidade é um dos meios de comunicação mais utilizados no ambiente escolar, por 

ser um recurso comunicacional fácil e rápido, que admite revisão imediata.  

Para Cândido (2001, p. 17), a oralidade é ―[...] o recurso de comunicação mais 

acessível, simples ágil e direto. Ela permite reavaliar instantaneamente. Pode ser reiniciada, 

assim que se percebe alguma falha ou inadequação‖. Algo que é comum na sala de aula, em 

se tratando dos aspectos comunicacionais de forma oral, permitindo tanto o professor quanto 

os alunos agirem de forma imediata em certas circunstâncias que exige uma avaliação do que 

foi mencionado.  

As relações interacionais em sala de aula ou mesmo na sociedade são marcadas pela 

linguagem verbal e não verbal, sendo a modalidade falada uma das formas mais usadas pelo 

homem para se comunicar, sendo possível veicular informações na interação falante-ouvinte 

(MARCUSCHI, 1997). Historicamente, a fala enfrentou um processo de construção durante a 

evolução do ser humano, influenciando-o e sendo por ele influenciado, em suas diversas 

formas de manifestação, isto caracterizando a fala em suas diferentes realizações pessoais, 

sociais e culturais (KOCH, 2003).  

A fala interacional se realiza com palavras acompanhadas de sons e gestos que se 

articulam ao código linguístico possibilitando maior compreensão das mensagens entre 

sujeitos falantes-ouvintes, cujos recursos se distanciam da língua, enquanto ―[...] um conjunto 

de signos que se combinam segundo regras e que é capaz de transmitir uma mensagem, 

informações de um emissor a um receptor" (TRAVAGLIA, 1996, p. 22). Se na língua não 

houver regras estabelecidas para organizar as mensagens que se pretende transmitir, é 
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provável que a mesma não seja compreendida totalmente ou parcialmente pelos interlocutores 

(TRAVAGLIA, 1996).  

Em termos mais amplos, a língua oral, para processar a mensagem, necessita de sons e 

movimentos, muitas vezes não codificados linguisticamente, mas, quando esta se realiza por 

meio da fala pessoal (o falante), sua mensagem ou o seu texto é sinalizado por pausas, ritmo, 

expressões faciais, repetições, retomadas, ênfase, entonações que funcionam como 

mediadores que facilitam o entendimento da mensagem. Aliás, uma das características 

marcantes da língua oral é a possibilidade de interação com o interlocutor, que permite ao 

falante/ouvinte saber se está sendo bem-sucedido ao elaborar seu texto no discurso. 

Devem considerar os variados sentidos da língua produzidos pelos sujeitos que falam, 

pensam e se expressam através de sua estrutura, pois a língua existe nas diversas realizações, 

segundo os sujeitos que produzem seus diferentes sentidos e significados em qualquer espaço 

da sociedade. Na visão de Vigotski (1998), defende-se a concepção sócio interacional da 

língua, salientando que a mesma se desenvolve conforme condições sociais em suas funções 

comunicacionais associadas ao pensamento, produzida culturalmente e gerada nas interações 

sociais. Através da linguagem, o pensamento se concretiza, possibilitando seu 

desenvolvimento nas significações comunicativas, como afirma Vigotski (1998, p.156-157):  

 

[...] a relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa, mas um 

processo, um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra, 

e vice-versa. Nesse processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa 

por transformações que, em si mesmas, podem ser consideradas um 

desenvolvimento no sentido funcional. O pensamento não é simplesmente 

expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir. Cada 

pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma 

relação entre as coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se 

desenvolve, desempenha uma função, soluciona um problema. 

 

O autor defende a concepção intrínseca da palavra atrelada aos seus significados, visto 

que a mesma veicula o pensamento na fala interacional. As ações de pensar e falar são 

modificados, uma vez que se vinculam ao processo comunicacional, constituído e construído 

através das diferentes linguagens. As linguagens produzem os gêneros concretizados, na 

medida em que o sujeito comunica, de forma oral ou escrita, mensagens compreensíveis numa 

dada situação comunicativa. A linguagem se constitui nas interações interlocucionais, em 

diversos contextos sociais, produzidas por diferentes falantes, leitores e escritores nas 

diversidades discursivas (BAKHTIN, 2003). Especialmente, nas aulas de Matemática, há uma 

variedade de gêneros discursivos e, por isso, também aparecem os gêneros textuais presente 
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nos discursos frequentes do ambiente matemático (sala de aula), em que se necessita da leitura 

para compreender o conteúdo discutido (ALMEIDA, 2012).  

Nos diálogos gerados pelos interlocutores para discutir o conteúdo em sala de aula, a 

presença de perguntas e respostas nas sequências discursivas podem acontecer com frequência 

nas aulas de Matemática. Numa discussão, pode ser bastante comum que surja os pares 

adjacentes. No processo conversacional, comumente, os interlocutores formulam perguntas 

que exigem respostas para que a conversa possa ocorrer. Na sala de aula, sobretudo na aula de 

Matemática, a pergunta pode aparecer com frequência e exige uma resposta que nem sempre 

vem de quem mais se espera (o aluno). Nesse sentido, muitas vezes, as perguntas elaboradas 

sobre o conteúdo discutido em sala de aula, são respondidas de forma imediata pelo professor, 

neste caso, quando isso acontece, pode impedir o aluno de participar da discussão e 

consequentemente limitando seu envolvimento. 

Dessa forma, ao não permitir o educando de expressar suas ideias torna o mesmo 

neutro sem a possibilidade de manifestar seu pensamento, algo que deve ser evitado, visto que 

no processo de ensino não se pode limitar a participação do aluno. Nas discussões do 

conhecimento matemático em sala de aula, os pares adjacentes (pergunta e resposta) podem 

fazer parte do processo comunicacional. O ato de perguntar se configura como parte 

integrante das necessidades humanas, fazendo parte do nosso cotidiano, uma vez ser 

fundamental para que o ser humano pretenda compreender como funcionam algumas coisas 

vinculadas ao fazer diário, buscando respostas que possibilitem melhorar a forma de viver, 

bem como entender o que está ao nosso redor, sendo, portanto, essencial a pergunta para se 

obter compreensão na interação com o outro.  

Desde a antiguidade, o homem preocupa-se em obter respostas elencadas às diferentes 

áreas do conhecimento, apropriando-se de perguntas para investigar, analisar, desafiando e 

sendo desafiado pelo conhecimento. Conforme afirma Santos et al (2012, p. 373), a ―[...] 

construção do conhecimento tem ligação direta com o ato de perguntar/questionar‖ e é 

perguntando que nos apoderamos do conhecimento. Coracini (1995, p. 76) enfatiza valendo-

se da ―[...] maiêutica socrática que pretendia desenvolver no discípulo a capacidade de 

raciocinar e de elaborar soluções racionais para as questões colocadas‖. A construção do 

conhecimento tem sido tarefa que está diretamente ligada ao que o sujeito faz, em relação aos 

aspectos organizacionais, que possuem diferentes necessidades informacionais. O sujeito, em 

sua prática diária, na convivência, no agir, no fazer, vai percebendo e adquirindo o 



85 
 

 
 

conhecimento confrontando com informações, fazendo perguntas, dialogando e, nessa 

triangulação, construindo o conhecimento essencial para seu desenvolvimento.  

No contexto de sala de aula, para discutir os conteúdos, o uso das perguntas é 

indispensável com a finalidade de se construir o conhecimento. Seguindo esse pensamento, 

em se tratando do discurso de sala de aula, Santos et al (2012, p. 374) afirmam que: 

 

[...] o ato de perguntar/questionar é uma estratégia interrogativa 

indispensável ao professor, que pode não só ser utilizada para desenvolver o 

assunto abordado, funcionando como um recurso discursivo e 

argumentativo, como também para interagir com o aluno, levando-o a 

questionar e a refletir sobre um determinado assunto. 

 

O par adjacente-pergunta/resposta, conforme Fávero et al (2002, p. 49), é o ―[...] 

elemento básico da interação‖ e o professor, utilizando desse recurso, conduz a aula iniciando 

discussões didáticas através de uma ou várias perguntas que estimulem os alunos a 

interagirem, ora apresentando respostas aos seus questionamentos, ora elaborando perguntas a 

fim de motivar a participação dos alunos nas discussões, promovendo a reflexão sobre o 

conhecimento construído em sala de aula. Nesse sentido, as interrogações podem constituir 

situações que estimulam o educando a pensar, criar e apresentar sua opinião, em relação ao 

conteúdo abordado. Contudo, cabe ao professor mediar este processo, com a função de 

interrogar e abrir espaço para que os alunos possam questionar sobre o assunto durante a aula.  

As diferentes ―estratégias interrogativas‖ adotadas numa situação discursiva referem-

se ―[...] aos diversos procedimentos discursivos de que se vale o locutor para fazer uma 

pergunta. Estes procedimentos se manifestam de várias formas e não se reduzem apenas ao 

ato de perguntar e se requerer uma resposta‖ (SANTOS et al, 2012, p. 374), uma vez que se 

encontram vinculados ao desenvolvimento do tópico discursivo. 

Em relação às diversas maneiras que podem assumir as perguntas elaboradas nas 

situações discursivas, Coracini (1995) apresenta tipologias diferentes formuladas pelo 

professor e as respostas desenvolvidas pelo educando como reações às perguntas. A autora, 

em sua análise, coloca o professor como ―[...] o ponto de apoio, o centro para onde convergem 

as falas do aluno‖ (CORACINI, 1995, p. 75). A atitude do professor, diante das discussões 

acerca dos conteúdos é fundamental, visto que, em muitas situações, mesmo envolvendo 

atividades em equipes ―[...] os alunos buscam responder exatamente ao que o professor 

deseja; raramente, assumem uma resposta diferente e a discutem entre si ou com o professor‖ 

(idem). Nesse sentido, os alunos podem adotar uma postura passiva, ou seja, eles não 
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apresentam opiniões próprias, não cooperam da discussão e nem fazem reflexões, dificultando 

sua aprendizagem.  

No contexto de sala de aula, em relação ao par adjacente pergunta/resposta usado na 

interação discursiva, Coracini (1995, p. 76) considera-o ―[...] como uma prática discursiva no 

seio de uma formação discursiva‖, sendo essa ideologia que permeia o ambiente escolar. A 

autora embasa sua análise enfatizando ―[...] que toda proposta metodológica implica ou 

deveria implicar uma mudança de atitudes na parte do professor, o que, por sua vez, 

desencadearia um comportamento diferente nos alunos‖ (idem, p. 76). Contudo, vale salientar 

a importância do professor para o desenvolvimento dos pares adjacentes que, por sua vez, 

constituem as formas dialógicas que possibilitam a compreensão do conteúdo discutido.  

A forma como o professor se expressa, como articula as perguntas, utilizando 

estratégias que possibilitem aos alunos participarem ativamente das discussões, apresentando 

respostas com base em suas reflexões sobre o conteúdo estudado e, ao mesmo tempo, 

permitindo a estes elaborar questionamentos, apresentar ideias e opiniões, favorecendo 

consideravelmente o aprendizado dos educandos, tornando-os mais críticos em suas ações, 

diante das decisões tomadas, permitindo-lhes uma ação interativa e consciente. 

As perguntas/respostas são recursos que fazem parte de situações discursivas e têm 

influenciado pesquisadores desenvolverem estudos envolvendo os pares adjacentes. Dentre os 

estudos, destacamos Coracini (1995), ao pesquisar a interação em salas de aula de Língua 

Estrangeira. Conforme essa autora, a investigação realizada aponta dois tipos de perguntas 

elaboradas pelos docentes e direcionadas aos alunos; as perguntas didáticas e as perguntas 

comunicativas. Estas, em especial, interessam para a proposta de análise de nossa pesquisa, 

visto que estão presentes também na prática de ensino de Matemática. 

As perguntas classificadas como didáticas são aquelas cuja função é constituída por 

estabelecer um vínculo, uma relação entre professor e aluno, de modo que o docente possa 

verificar se o conteúdo discutido foi aprendido ou não pelos educandos. Ainda em relação às 

perguntas didáticas, a autora enfatiza que se subdividem em questões didáticas que têm por 

objetivo facilitar a aprendizagem, animar a aula e ou verificar contato. Dentro do bloco que 

engloba as perguntas facilitadoras da aprendizagem, a autora aponta aquelas que podem 

exercer tal função e conduzir ao entendimento de um texto ou mesmo ao desenvolvimento de 

estratégias de leituras em língua estrangeira. Também, se pode associar esse tipo de pergunta 

ao ensino de língua materna, bem como ao ensino de Matemática e outras áreas do 
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conhecimento. A autora assinala essas perguntas como sendo perguntas encadeadas, 

perguntas de múltiplas escolhas e perguntas com lacunas.  

Conforme Coracini (1995, p. 77), as perguntas encadeadas tratam de ―[...] uma série 

de perguntas mais ou menos abertas, sintática e por vezes, semanticamente independente, 

ligada entre si pelo texto tomado na sua linearidade e por um objetivo pedagógico 

determinado [...] que direciona as respostas obtidas no texto‖. Esse tipo de questionamento 

não exige esforço pelo educando atento, bastando seguir a sequência das perguntas para 

responder sem dificuldades, contudo a ―[...] participação do aluno se limita a responder às 

perguntas do professor‖ (idem, p. 78).  

Em relação às perguntas de múltipla escolha, são elas que estabelecem a possibilidade 

de preferência de uma alternativa e exigem do aluno uma resposta que depende 

especificamente da pergunta elaborada pelo professor. As perguntas com lacunas, segundo 

Coracini (1995, p. 79), caracterizam como aquelas que são ―[...] feitas com entonação 

ascendente no final, abrindo espaço para a participação dos alunos que se limitam a preenchê-

lo adequadamente (oralmente)‖, induzindo o estudante a estar atento à fala do professor, para 

seguir preenchendo as lacunas entonadas pelo docente.  

Quanto as perguntas-animações, a mencionada autora enfatiza que não podemos 

separa-las das perguntas facilitadoras, uma vez que possuem a função de animar. As duas 

estão presentes, embora haja ―[...] aquela que têm por função predominantemente a animação 

do grupo-classe‖ (CORACINI, 1995, p. 80). Para este tipo de pergunta, segundo a autora, o 

professor, como animador, a responde, parecendo não permitir que o aluno tenha espaço para 

participar. Para Coracini (1995, p. 81), ―[...] vários são os momentos em que o professor faz a 

pergunta e a responde a seguir, não permitindo ao aluno a elaboração da resposta‖, que são 

classificadas como pergunta e resposta pelo professor. 

Sobre essa visão limitadora, Santos et al (2012) argumentam que são perguntas feitas e 

respondidas pelo próprio locutor, não abrindo espaço para que o ouvinte apresente uma 

resposta, um posicionamento caracterizando-as como perguntas semi-retóricas. As Perguntas 

incitativas correspondem às que incitam ou forçam o interlocutor-aluno a apresentar uma 

resposta. Por último, as perguntas caracterizadas como as que têm por função verificar contato 

(função fática), referem-se as ―[...] interrogativas que se colocam no final da oração, ou se 

intercalam no meio da frase‖ (CORACINI, 1995, p. 82), com a função de verificar a 

concentração do aluno durante a conversação e se o mesmo está seguindo a discussão em 

curso.  
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Contudo, é possível perceber que em todos os tipos de perguntas apresentados, a 

participação do aluno está submissa ao professor, sua fala depende da fala do professor. O 

professor organiza a situação, induzindo o aluno a dar uma resposta determinada, ou seja, o 

docente ouve o que deseja e, nesse casso, o educando não tem a possibilidade de manifestação 

do seu pensamento, pois foi interrompido por perguntas que não permitem reflexões.  

As perguntas caracterizadas como perguntas comunicativas fundamentam-se num 

aspecto mais amplo. Segundo a referida autora, esse tipo de pergunta ―[...] se dá nos 

momentos em que se escapa dos assuntos propostos pelo material didático (texto, gramático 

etc)‖ (CORACINI, 1995, p. 82), sendo contrária à pergunta didática e se assemelhando a 

pergunta informal, onde o aluno desconhece a resposta. Essas perguntas permitem que o aluno 

tome posição, não se limitando ás determinações comuns das perguntas didáticas. Esse tipo de 

pergunta pode aparecer desvinculado do discurso. Tais perguntas podem ser resumidas no 

Quadro 1, onde estão subdivididas por categoria. 

Quadro 1 – Classificação de perguntas apresentada por Coracini (1995) 
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Fonte: Coracini (2005, p. 76-83) 

Essas são as perguntas que, conforme Coracini (1995), se apresentam no jogo 

interativo atuante como forma de organização do discurso de sala de aula. Essa tipologia de 

perguntas orienta o locutor a conduzir sua aula buscando a participação dos alunos. Elaborar 

perguntas que exigem uma resposta, sendo, às vezes, respondidas pelo aluno ou pelo próprio 

professor, neste caso, quando respondida pelo docente compromete a participação do 

educando e a oportunidade de reflexão do aluno. As perguntas, classificadas como didáticas, 
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estão diretamente vinculadas ao discurso produzido entre os interlocutores em sala de aula, já 

as classificadas como perguntas comunicativas podem surgir em meio ao discurso, sem 

nenhuma preocupação didática, apesar de fazer parte da aula, ou seja, não possuem ligação 

com o conteúdo que está sendo ministrado.  

O par adjacente-pergunta/resposta exerce uma função essencial em situações de 

conversação
6
 e não é fácil encontrar uma conversa (diálogo) sem fazer uso desse recurso. 

Normalmente, as sequências discursivas produzidas pelos interlocutores se constituem do par 

adjacente – perguntas/respostas, que ―[...] concorre para organizar localmente a conversação, 

controlando o encadeamento de ações e, inclusive, podendo constituir em elemento introdutor 

do tópico discursivo‖ (FÁVERO et al, 2002, p. 49-50).  Comumente se introduz o tópico 

discursivo por uma pergunta que, por sua vez, demanda uma resposta e, nesse viés 

interacional, se constitui o evento comunicativo sobre o assunto estudado. Segundo esses 

autores, o par adjacente é elemento que se apresenta com bastante frequência nas atividades 

discursivas. A utilização desse recurso é muito importante para auxiliar o docente a organizar 

o discurso em sala de aula com a finalidade de alcançar seus objetivos didáticos.  

Em relação à ordem que assume os pares adjacentes, percebe a possibilidade de 

variação na organização de pergunta-resposta, uma vez que na ―[...] conversação não há 

necessariamente uma única R possível a uma dada P, ou seja, as possibilidades de 

preenchimento de P-R são várias‖ (FÁVERO et al, 2002, p. 50).  Esses autores afirmam ainda 

que a ―[...] análise de textos falados permite observar também que par adjacente e tópico 

discursivo [...] estão intimamente relacionados, na medida em que a conversação se organiza 

por meio de tópicos e se estes podem estabelecer através de pares adjacentes‖ (idem). 

Observa-se que muitas situações discursivas, em sala de aula, são iniciadas por um tópico 

discursivo, ou seja, fazendo uma pergunta e, a partir daí, emergindo as discussões e 

problematizações acerca do assunto.  

Segundo Fávero et al (2002), entre os elementos que concorrem para a introdução, o 

estabelecimento e/ou a mudança de tópico discursivo, a pergunta aparece com mais 

                                                             
6
 Marcuschi (1988 apud SILVA, 2015, p. 137), conceitua o termo conversação afirmando que conversação será 

entendida ―[...] como uma interação centrada da qual participam pelo menos dois interlocutores que se revezam, 

tomando cada qual pelo menos uma vez a palavra, dando-se o evento comunicativo em uma identidade 

temporal‖. 

Segundo Leite et al (2010 apud SILVA, 2015, p. 138), durante a conversação ―[...] os interactantes falam 

conforme vão surgindo as ideias, segundo o que vão ouvindo de seus interlocutores, segundo as mudanças de 

interesses ou objetivos, segundo a percepção pontual do contexto. Para o desenvolvimento do tópico discursivo, 

o falante considera, constantemente, seu(s) interlocutor(es) (representações, reações, intenções, expectativas, 

grau de intimidade, grau de concordância/discordância). Isso significa que, quando se interage com alguém, 

independentemente do tipo de interação, esse alguém é, em todos os sentidos, parte essencial do discurso re-

sultante e do ato comunicativo realizado‖.  
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frequência, visto que a mesma é multifuncional. Os autores afirmam que, no contexto 

comunicacional, o par adjacente não funciona de forma aleatória, mas constitui estratégias 

utilizadas pelos falantes, podendo ser usado, conforme Fávero et al (2002, p. 51-52), para a: 

 

[...] introdução do tópico. A iniciarem a conversação, é comum que os 

falantes o façam utilizando-se uma P. Comunidade de tópico. As Ps e as Rs 

também são utilizadas. Redirecionamento do Tópico. Quando percebe que 

houve um desvio do tópico, o interlocutor pode redirecioná-lo por meio de 

uma P, reintroduzindo o tópico original. Mudança de tópico. Por 

esgotamento do assunto ou por não querer falar sobre aquele tópico, 

observa-se a possibilidade de ocorrência de uma P, funcionando como 

elemento de mudança de tópico. Essa mudança pode ser local (mudança no 

nível do subtópico) ou global (mudança no supertópico). 

 

Estas estratégias são utilizadas pelos falantes, a fim de estabelecer a comunicação, 

através da introdução de um tópico discursivo sobre um determinado assunto. O discurso 

pode ser prolongado na medida em que os falantes continuam fazendo perguntas para saber 

mais informações acerca do conteúdo, que podem ser respondidas ou não. Na conversação, o 

tópico pode ser desviado e, quando isso acontece, há a possibilidade do redirecionamento do 

mesmo pelos interlocutores ao fazer uma pergunta reestabelecendo o tópico anterior.  

O direcionamento comunicacional segue em função desses elementos, permitindo aos 

interlocutores prosseguirem na conversação, fazendo perguntas, redirecionando tópicos, 

mudando tópicos, isto é, quando não se quer mais dialogar sobre o mesmo tema. Enfim, o 

tópico discursivo pode ser um elemento crucial na constituição de um texto, tendo uma 

estrutura que funciona na organização discursiva. O texto oral produzido, na relação professor 

alunos destaca a presença das perguntas e respostas. Os pares adjacentes são um mecanismo 

da construção do texto oral na interação que envolve o conteúdo e a leitura na relação 

professor-aluno marcada pela participação coletiva.  

Em aulas de Matemática, a possibilidade de abordar os conteúdos de forma oral pode 

dinamizar o ensino permitindo a participação conjunta dos educandos, de modo que os 

mesmos compreendam os conceitos e as ideias que estão sendo estudadas. Nessa perspectiva, 

a oralidade pode contribuir na compreensão dos conceitos científicos da Matemática, 

possibilitando o entendimento da linguagem Matemática. Quanto mais debater sobre um 

determinado conteúdo mais conhecimento pode ser assimilado que, conforme Smole (2001, p. 

31), o ―[...] nível de compreensão de um conceito ou idéia está intimamente relacionado à 

capacidade de comunicá-lo, uma vez que quanto mais compreende um conceito, melhor o 

aluno pode se expressar sobre ele‖. Dessa maneira, quando entendido um assunto, um 

conceito, uma ideia Matemática mais possibilidades o aluno tem de comentar compartilhando 
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o seu entendimento com outros colegas, pois falar sobre algo ao qual se tem conhecimento e 

domínio torna mais fácil, encorajando o aluno a participar das discussões em sala de aula 

ficando seguro do que vai se expressar.  

Nas aulas de Matemática, os interlocutores envolvidos devem ter a liberdade de se 

expressarem e, assim, compartilharem o conhecimento adquirido, pois, de acordo com 

Cândido (2001, p. 17), no diálogo em sala de aula devemos criar situações que ofereçam ―[...] 

oportunidades para os alunos falarem nas aulas‖ de Matemática. Quando o aluno faz uma 

leitura, que possibilita a compreensão do conteúdo, torna-se mais favorável a sua participação 

na construção do conhecimento, em sala de aula, permitindo-lhe ter argumentos e 

posicionamentos acerca do conteúdo. Comunicar por intermédio da fala não exigindo muito 

do interlocutor. 

Na maioria das vezes, o aluno não participa do debate por não ter compreendido o 

conteúdo e encontrar-se inseguro do que vai pronunciar ou não sabe o que se expressar, tendo 

receio do que os colegas podem impor sobre ele, dentre outros fatores. Numa atividade de 

Matemática, em sala de aula, quando se solicita que os alunos verbalizem os procedimentos 

que desenvolveram, como pensaram, justificando suas respostas, expondo os esquemas e 

etapas da sua investigação, se possibilita transformar seus respectivos conhecimentos prévios, 

construindo novos significados para os conceitos matemáticos (CÂNDIDO, 2001). Do mesmo 

modo, em que usamos a oralidade para termos acesso às informações, também utilizamos esse 

recurso para aprender Matemática, isso nos permite enfatizar que aproveitamos a linguagem 

oral para comunicar e compreender a linguagem Matemática.  

Conforme Rêgo (2008 apud SANTIAGO, 2008, p. 11), na ―[...] interação com o 

mundo, as linguagens oral e escrita apresentam-se como principal via de acesso, sendo 

imprescindível o conhecimento acerca das relações entre elas no processo de formação tanto 

do professor quanto do aluno‖. Segundo os PCN (BRASIL, 1997, p. 15), o ―[...] domínio da 

língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela 

que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, 

partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento‖. No contexto em que ocorre a 

interação via oralidade, ao discutir a linguagem Matemática, os educandos (re)significam os 

conceitos e objetos matemáticos. Nesse viés, a oralidade permite a interação coletiva 

compartilhando informações entre os interlocutores no processo de compreensão e de acordo 

com Cândido (2001, p. 15): 

 



92 
 

 
 

[...] a comunicação oral favorece a percepção das diferenças, a convivência 

dos alunos entre si e o exercício de escutar um ao outro em uma 

aprendizagem coletiva, possibilitando às crianças terem confiança em si 

mesma, sentirem-se mais acolhidas e sem medo de se expor publicamente. 

 

Através desse recurso indispensável, os alunos trocam ideias e informações, refletem 

sobre os conceitos matemáticos discutidos nas aulas, tornando-os mais confiantes em 

participar das discussões em sala de aula. Dessa forma, na Matemática, a comunicação exerce 

uma função primordial para auxiliar os estudantes a estabelecerem uma ligação entre suas 

noções informais e intuitivas e a linguagem Matemática (CÂNDIDO, 2001). A oralidade 

servindo com meio que possibilita o aluno ter a compreensão acerca da linguagem 

Matemática. Assim, para que se possa compreender um texto matemático, o aluno se apropria 

da argumentação baseada em procedimentos compostos por leitura, escrita, formulações orais 

e composições visuais (JAHN e ALLEVATO, 2010). Com relação à oralidade, de acordo com 

Salmazo (2005, p. 29), seria:   

 

[...] difícil pensar em uma linguagem escrita sem a oralidade, ou no caso da 

Matemática à redução a um único tipo de linguagem, o que seria certamente 

um fato complicador e reducionista na aprendizagem Matemática. A 

Matemática não pode se reduzir somente à linguagem formal, pois se 

tornaria uma barreira de difícil transposição quanto a passagem do 

pensamento para a escrita. Dessa forma é importante tratar a linguagem 

Matemática como uma linguagem que transcende a linguagem formal, se 

aproximando da linguagem materna, principalmente por meio da oralidade. 

 

Portanto, também temos contato com as linguagens, utilizando a linguagem na 

modalidade oral. O conhecimento matemático não se apresenta apenas na linguagem formal, 

de modo que existem outras maneiras de explorar tal linguagem e destacamos a oralidade 

como um dos recursos que permite compreender o texto matemático constituído pelos 

interlocutores num ato interacional, precedido da leitura que funciona como suporte de 

informação e orientação. Compreender o enunciado do falante pode ser uma forma do ouvinte 

expressar seu pensamento respondendo ao que foi dito. A respeito do conceito de 

compreensão, Bakhtin (2006) considera que compreender o discurso do outrem é orientar-se 

acerca do que foi pronunciado e encontrar para o enunciado um lugar adequado no contexto 

em que está sendo produzido permitindo reformular um discurso resposta. Segundo Bakhtin 

(2006, p. 137): 

[...] compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a 

ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada 

palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos 

corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica.  
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Nessa perspectiva, a compreensão não é um simples processo passivo de 

decodificação da linguagem. De acordo com Bakhtin (2003, 2006), a compreensão se 

caracteriza na base da resposta marcada pela interação verbal.  

No capítulo subsequente discutiremos a análise dos dados, enfatizando a leitura do 

texto escrito da Matemática realizada tanto pela professora quanto pelos alunos com a 

finalidade de compreender o conteúdo Divisibilidade em sala de aula. Destacamos o texto 

oral, produzido pelos interlocutores, na tentativa de explicar tal conteúdo numa ação 

interativa, visando a compreensão textual na construção do conhecimento matemático.  
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5. TEXTO ESCRITO NA EXPOSIÇÃO DO CONTEÚDO DIVISIBILIDADE 

 

Neste capítulo, fazemos a análise da leitura, realizada pela professora, do texto escrito, 

durante a sua exposição e a participação dos alunos. Entendemos que, se existe o texto escrito 

nas aulas de Matemática, o mesmo deve ser lido, conforme Marcuschi (2011), para alguém 

em algum lugar, em que a leitura possa promover o diálogo entre os interlocutores, 

produzindo o texto oral nas interações para a compreensão do conteúdo matemático em sala 

de aula, bem como do texto escrito da Matemática. 

 

5.1. LEITURA REALIZADA PELA PROFESSORA 

 

No decorrer das observações, consideramos os procedimentos de leitura realizados 

pela professora para a exposição e explicação do conteúdo da Matemática destacando as 

sinalizações de compreensão do texto escrito e do texto oral da Matemática construídos pelos 

interlocutores em sala se aula.   

O questionário, aplicado à professora, foi fundamental para fornecer informações 

referentes à leitura nas aulas de Matemática, que serviram para nos situar sobre os 

procedimentos de leitura a serem utilizados pela docente em sala de aula e facilitar a análise 

da pesquisa. Conforme as respostas da professora ao questionário, a leitura do conteúdo em 

sala de aula é realizada por ela e pelos alunos, seguida da explicação do conteúdo, ou seja, a 

mesma realiza a leitura do texto e, em seguida, através da exposição oral, expõe seus 

posicionamentos e explicações acerca do assunto estudado. Considerando isso, a leitura passa 

a ser utilizada como uma ferramenta importante para mediar o ensino de Matemática. 

A leitura, não apenas de textos matemáticos, mas, também, de outros textos circulantes 

socialmente, pode ser essencial para o enriquecimento do repertório de leitura do professor, 

podendo favorecer consideravelmente em seu desempenho na sala de aula. Nesse sentido, ao 

questionar a professora sobre ―Que tipo de leitura desenvolve no cotidiano? ‖ A docente 

afirmou: ―desenvolvo leituras de textos literárias e texto jornalísticos‖. Esses tipos de textos 

(gêneros textuais) possibilitam o professor adquirir informações que ampliam seus 

conhecimentos, podendo melhorar sua ação pedagógica em sala de aula. Para a docente, as 

leituras que contribuem para o ensino de Matemática, segundo ela, são as leituras de textos 

literários e jornalísticos que ―ajudam na intepretação dos conteúdos, na socialização com os 
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alunos‖. Ao buscar outras fontes de leitura, além do livro didático, o professor tem a 

possibilidade de trazer para a discussão, em sala de aula, diversos conhecimentos presentes no 

meio social e relaciona-los, assim, com o conteúdo tratado, dando sentido ao assunto e 

enfatizando a sua importância que exerce nas atividades humanas. Ao questionar sobre como 

os alunos participam da leitura nas aulas de Matemática, a docente mencionou que os estes 

estudantes o fazem ―na leitura dos exercícios e conteúdos nos livros didáticos‖. 

Evidentemente, os alunos realizam a leitura do texto escrito do livro didático, por vezes, a 

pedido da professora, verificando no ―Ex: 18‖ citado na página 114. 

Ao questionar a professora se há relação entre a leitura e a compreensão do conteúdo 

de Matemática, ela afirmou que existe e mencionou que isto ocorre em sala de aula de tal 

maneira que ―o professor junto com os alunos faz as leituras dos conteúdos e o professor vai 

explicando no decorrer da leitura‖. Conforme a resposta da professora, a leitura do conteúdo 

em sala de aula é realizada por ela e pelos alunos, seguida da explicação do conteúdo, em que 

se realiza a leitura de trechos do texto escrito e seguidamente há explicações do conteúdo. A 

leitura, sendo utilizada para mediar o ensino de Matemática, uma vez que se tem sinalização 

de que o aluno compreendeu o conteúdo ele possivelmente entendeu a leitura.  

Outro questionamento feito à professora se refere ao seguinte: ―os alunos gostam do 

conteúdo de Divisibilidade?‖. De acordo com a docente, os alunos não gostam desse conteúdo 

―por que, eles têm muita dificuldade em compreender o conteúdo‖ e acrescenta que há 

lacunas na compreensão da leitura do texto Matemático, enfatizando que ―as principais são a 

falta de compreensão das linguagens Matemáticas e a intepretação da ideia do texto‖.  A 

preocupação da professora, em relação às dificuldades dos alunos em compreender o 

conteúdo está relacionada, também, com a língua materna, por isso, destacamos a importância 

do trabalho do professor com a leitura nas suas aulas, em todas as áreas do conhecimento, 

pois acreditamos que todo professor é um formador de leitor.  

A professora, ao responder o questionário, ressaltou sobre as dificuldades dos alunos 

quando se trata dos aspectos da leitura, compreensão e interpretação do texto escrito em 

linguagem Matemática, apresentando a forma de participação dos alunos nas discussões dos 

conteúdos em sala de aula. Em síntese, o questionário permitiu acesso às informações 

importantes expressas pela professora, que contribuíram para a análise da situação pesquisada. 

As colocações da professora demonstram que existem dificuldades e apresenta perspectivas 

diversificadas, conforme limitações de compreensão dos estudantes em relação a leitura nas 

aulas de Matemática.  
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Os dados seguintes submetidos à discussão referem-se à observação, à gravação e à 

transcrição das aulas de Matemática no 6° Ano do Ensino Fundamental. No contexto de 

ensino da educação formal, a maneira como o professor realiza a leitura do texto matemático, 

pode contribuir na compreensão, não apenas o conteúdo Divisibilidade, mas de outros 

conteúdos da Matemática.  

Na primeira aula, a professora chama a atenção dos alunos a respeito dos  

procedimentos de leitura adotado para discutir o conteúdo Divisibilidade em sala de aula, 

conforme mostra o trecho de fala seguinte (Ex: 01) extraído do corpus desta pesquisa. 

 

Ex: 01 (Aula 1-Divisibilidade) 

       /.../  

28 P:  vamos prestar atenção /.../ olhe essa apostila /.../ vocês estão com a apostila na mão... 

então vamos começar a ler... de acordo com o que vou lendo eu vou explicando e 

vou fazendo pergunta a vocês... certo... ô ... em qualquer momento eu posso parar e 

pedir para alguém ler...  

 

Observamos no início da aula que a professora apresentou o procedimento 

metodológico para o desenvolvimento dos conteúdos, destacando que na medida que faz a 

leitura, concomitantemente explica o conteúdo Divisibilidade fazendo perguntas para os 

alunos responderem como forma de envolvê-los na discussão em sala de aula. Além disso, 

esta assegura que, no decorrer da aula, pode parar a sua leitura para algum aluno ler o texto. 

Esses procedimentos de leitura foram utilizados pela professora durante as aulas, em que lia o 

texto para expor o conteúdo e também pedia para os alunos lerem.  No entanto, não 

observamos, no primeiro momento, solicitação de leitura individual ou em dupla, silenciosa e 

colaborativa dos alunos (SMOLE e DINIZ, 2001; BRASIL, 1997; ANDRINI e 

VASCONCELLOS, 2012). 

A professora, após ter apresentado o processo metodológico adotado no 

desenvolvimento dos conteúdos das aulas, tomou como referência o texto escrito sobre o 

conteúdo Divisibilidade da apostila e do livro didático entregue aos alunos para explicar este 

assunto em sala de aula. Vejamos o fragmento (Ex: 02) em que, inicialmente, a professora leu 

o texto escrito da Matemática, referente a divisão, explicando a sua definição e os elementos 

matemáticos contidos na sua operacionalização.  

Ex: 02 (Texto Escrito)  
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Dividir é a operação pela qual se sabe quantas vezes um número contém outro. Uma divisão compõe-

se de dois números: o dividendo que é o número que se divide e divisor que é o número pelo qual 

divide. O resultado da divisão chama-se quociente. Nas divisões não exatas aparece um número por 

dividir que se chama resto. Esse número é sempre menor que o divisor. (Fonte: apostila) 

Ex: 03 (Aula 1)  

      /.../   

34 P: Então vamos lá /.../ dividir é a operação pela qual se sabe quantas vezes um número 

contém o outro... uma divisão compõe-se de dois números... o dividendo... que é o 

número que se divide e divisor que é o número pela qual divide... o resultado da 

divisão chama-se quociente... nas divisões não exatas aparece um número por dividir 

que se chama de:: ...  

35 A1: divisão... 

36 A2: resto... 

37 P: resto... esse número é sempre menor que o divisor... 

 

A professora realizou a leitura do texto para explicar como se efetua a operação básica 

de divisão, mencionando os elementos que compõem sua operacionalização: dividendo, 

divisor, quociente e resto, cujos elementos fazem parte do conteúdo Divisibilidade. 

Observamos que tal leitura foi acompanhada pelos alunos, enquanto a docente verbalizava o 

texto escrito. A leitura possibilita que se explore o texto, atribuindo significado às 

informações nele veiculadas e, em se tratando do texto matemático que se vale de uma 

linguagem especifica, a leitura possibilita a compreensão da linguagem Matemática (SMOLE 

e DINIZ, 2001). 

Percebemos que a docente, no final da leitura, prolongou a vogal temática 

pronunciando ―de::‖ (turno 34), na tentativa de envolver os alunos ou talvez monitorar se os 

educandos estavam atento a leitura para encadear uma resposta. Conforme Coracini (1995), 

essa forma de tentar envolver os alunos da discussão se caracteriza como perguntas com 

lacunas, ou seja, a entonação ascendente no final que abre espaço para os estudantes 

participarem, limitando a completar adequadamente lacunas entonadas pelo docente. Esses 

tipos de perguntas podem ser observáveis em vários momentos durante as discussões em sala 

de aula. 

Na fala do aluno (turno 35), parece que o mesmo não estava acompanhando a leitura 

da professora, diferente do que apresentou o aluno, no turno 36, demonstrando estar atento à 

leitura e não teve esforço em encadear a resposta adequada. Após a leitura, a professora 

promoveu uma discussão para explicação do conteúdo oralmente e avança a aula, ao 

apresentar exemplos da operação de divisão, expondo a função que cada elemento exerce ao 

operacionalizar a divisão, conforme se verifica no fragmento seguinte (Ex: 04). Os 
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interlocutores construíram o texto oral em sala de aula para discutir a divisão representada nas 

seguintes situações: 4 ÷ 2 e 4 ÷ 3, que foi exposta no quadro branco. 

Ex: 04 (Aula 1) 

  /.../ 

38 P: esse pequeno zinho parágrafo... tá falando sobre o que...? 

39 A1: múltiplos e divisores... 

40 P: múltiplos e divisores, muito bem... além disso... ele tá falando da parte de que? de 

uma::...  

41 As: divisão... 

42 P: de uma divisão /.../ o quatro, nesse caso aqui (aponta com o dedo, após ter escrito no 

quadro a operação 4 ÷ 2) é quem... ele é dividendo...? divisor...? resto...? ou quociente...?   

43 As: patiente... paciente... diciente... rsrsrs... diciente... (quociente) 

44 P: calma gente... preste atenção... o quatro... estou me referindo ao quatro (aponta com o 

dedo) ele é divisor...? dividendo...? quociente....? ou resto...? 

45 A2: divi::sor...  

46 A3: dividendo... (em voz baixa) 

47 P: ele é o di:: 

48 A4: ... videndo 

49 P: ok... 

50 (  ) 
51 P: o dois (aponta o dedo no quadro) ele é o::... 

52 A1: divisor... 

53 P: muito bem, e quem seria o quociente...? 

54 As: o:::   

55 A2: o dois 

56 P: resultado então quatro dividido por dois... 

57 A2: dois... 

58 P: então vamos lá... o quatro ele é o quê...? (a ponta com o dedo no quadro) 

59 As: dividendo... 

60 P: o dois... (aponta com o dedo) 

61 As: divisor ... 

62 P: o outro dois...?  

63 As: quociente... 

64 P: como não temos o resto nessa divisão... então ela não/não existe... o resto... mas já que 

eu tivesse desse tipo aqui... (aponta com o dedo, após ter escrito a operação 4 ÷ 3 no 

quadro) 

65 Silêncio dos alunos 

66 A5: eita eita... 

67 P: vamos lá... o quatro ele é o quê...?  

68 As: divi::dendo... 

69 P: o três...? 

70 As: diviso::r... 

71 P: o um...? 

72 As: quociente... 

73 P: o outro um...? 

74 As: resto... 

75 P: então pronto... a prime::ira continha que eu tenho quatro dividido por dois que é igual a 

dois e não sobrou nada... ela é uma divisão exata? ou não exata?... 

76 A2: exata... 

77 As: exata... 

78 P: porque ela é exata...? 
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79 As: porque não sobrou nada ...porque não tem resto...   

80 A2: porque não tem resto... 

81 P: porque não tem resto e porque não sobrou nada... 

82 Alunos conversam 

83 P: segunda... quatro dividido por três que vai dá um e resta um é uma conta exata ou não 

exata... 

84 A2: é uma conta não exata... 

85 As: é uma conta não exata... 

86 P: nã::o... 

87 As: exa::ta...  

88 A2: porque sobrou resto... 

89 P: por quê...?  

90 A1: porque não... 

91 As: porque sobrou resto... 

92 P: sobrou um número ou resto... pronto... ok... então ai... nós já entendemos... não foi... 

93 A: fo::i... 
 

No trecho (Ex 04), observamos que a professora fez uso da metalinguagem da 

Matemática, utilizando a linguagem Matemática, para falar da própria Matemática, a fim de 

trabalhar os conceitos desta disciplina em sala de aula (turnos 75-92), assim, permitindo a 

interpretação da língua materna para linguagem Matemática (MACHADO, 1998, 2011). 

Observamos que, logo no início, a professora procura situar seus alunos acerca do que se trata 

o conteúdo (turnos 38-41), e, dessa forma, seguiu elaborando perguntas referentes aos 

elementos que compõem a operacionalização de divisão expressando ―o quatro... (na divisão, 

4 ÷ 2) ele é divisor...? dividendo...? quociente...? ou resto...?‖ (turnos 42 e 44), que é 

respondida corretamente pelo aluno de forma tímida ―dividendo... (em voz baixa)‖ (turno 46).  

A professora segue identificando os demais elementos e sua função na divisão. 

Observamos que a docente continuou a exposição e expressa oralmente a operação ―quatro 

dividido por dois‖ (turno 56) um exemplo criado pela docente sem constar na apostila, 

igualmente no livro didático, escrevendo-o no quadro, a fim de identificar os elementos 

referentes a operação de divisão e sua função, atribuindo significado para cada elemento 

matemático. Percebemos que, após a leitura, a professora mediou a discussão dos alunos 

destacando os termos próprios da linguagem Matemática e seus significados, retomando, 

quando necessário, a leitura para identificar as informações mais importantes presentes no 

texto escrito (ANDRINI e VASCONCELLOS, 2012).  

No fragmento (Ex: 04), a docente explicou o conteúdo encadeando perguntas 

direcionadas aos alunos, esperando respostas acerca dos elementos da divisão, conforme sua 
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posição na estrutura do algoritmo da divisão ou ―método da chave‖
7
. Percebemos também 

que, para exemplificar a operação de divisão, a professora explorou duas divisões de números 

naturais, em que a primeira tratou de uma divisão exata, ou seja, de resto nulo (turnos 42-63) 

e a segunda não exata, ou seja, de resto não nulo (turnos 64-74).  Observamos que nas 

operações de divisões, na medida em que a discussão avançava, a professora questiona os 

alunos se as divisões são exatas ou não exatas (turnos 75-92), abrindo espaço para que estes 

estudantes possam ter a oportunidade de reflexão do seu pensamento matemático e assim, 

poderem expressar tal posicionamento oralmente (CÂNDIDO, 2001).  

Os interlocutores construíram o texto oral numa ação interativa, ao discutir os 

conceitos matemáticos. Na organização do diálogo entre professor e alunos para tratar do 

conteúdo em sala de aula, conforme Coracini (1995, p. 57), a aula se ―[...] constitui de um 

conjunto de trocas verbais entre professor e alunos, de modo que cabe ao professor iniciar e 

fechar cada bloco triádico: pergunta do professor, resposta (s) do (s) aluno (s), avaliação pelo 

professor‖. 

Nos exemplos (Ex: 03 e Ex: 04), mostramos que a professora fez o que havia 

mencionado no início das aulas (Ex: 01) acerca da forma como seria trabalhado os 

procedimentos metodológicos referentes à leitura adotados para realizar as aulas. Antes de 

explorar o conteúdo Critério de Divisibilidade, a professora introduziu a divisão, 

anteriormente estudada pelos alunos, discutindo sua operacionalização pelo fato de esta ser 

pré-requisito para estudar tais critérios. Além disso, antes de tratar dos critérios de 

Divisibilidade, a docente discutiu sobre a propriedade fundamental do algoritmo da divisão 

(dividendo = quociente x divisor + resto), para comprovar a eficácia dos resultados dos 

cálculos nas operações de divisão. Conforme mostra o fragmento a seguir (Ex: 06), no qual se 

discute a divisão de 17 por 3, aplicando a propriedade para conferir o resultado da divisão, 

exemplo extraído da apostila. 

Ex: 05 (Texto escrito) 

A operação de divisão é empregada para dividir uma quantidade em partes iguais ou descobrir quantas 

vezes uma quantidade cabe em outra. Propriedade Fundamental da Divisão  

Dividendo = quociente x divisor + resto (Fonte: apostila) 

 
Ex: 06 (Aula 1) 

  /.../ 

                                                             
7
 O algoritmo muito utilizado nas escolas brasileiras para realizar a divisão, conhecido como ―método da chave‖. 

Disponível em. http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/algoritmo-divisao.htm. Acesso em 01/11/2017 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/algoritmo-divisao.htm


101 
 

 
 

233 P: a operação de divisão é empregada para dividir uma quantidade em partes iguais ou 

descobrir quantas vezes uma quantidade ca::be em outra... propriedade fundamental da 

divisão... 

234 Alunos conversam e outros prestam atenção  

235 P: dividendo igual quociente vezes divisor mais o::...  

236 A1: resto... 

237 P: resto... preste atenção... se eu quisesse saber... eu não soubesse que essa divisão 

estava certa... eu tenho dúvida... então eu vou utilizar... veja... é:: eu vou utilizar a 

provinha para saber se a conta tá correta... o que eu vou utilizar... quociente vezes o:: ... 

aqui é o que...? (aponta com o dedo no quadro sobre o algarismo 3) 

238 A2: divisor... 

239 P: dezessete dividido por três... dezessete dividido por três...?  

240 A1: cinco...  

241 A: cinco vezes três...?   

242 P: quinze... sobra...? 

243 A3: dois...  

244 A1: há tá... 

245 A4: dezesseis... dezessete... 

246 P: como é para tirar a provinha de saída...  

247 A1: cinco vezes três mais dois...  

248 P: mais dois... 

249 P: e o cinco seria o que...? 

250 A5: quociente...  

251 P: o três...? 

252 As: divisor... 

253 P: e o dois...? 

254 As: resto... 

255 P: três vezes cinco...? 

256 As: quinze... 

257 P: quinze mais dois...? 

258 A1: dezessete... 

259 A3: dezessete... 

260 P: compreendido... 

261 Alunos conversam 

 

Observamos que a professora primeiramente fez a leitura do texto escrito (turnos 233, 

235 e 236) e, em seguida, promoveu a discussão na tentativa de compreender a funcionalidade 

e validade da propriedade. A partir disso, esta analisou a situação de divisão de 17 por 3 com 

a intenção de verificar se estava certo ou erado utilizando a propriedade fundamental da 

divisão. Percebemos que, para evidenciar a eficácia da propriedade e certificar o resultado da 

divisão, a professora efetuou a divisão de 17 ÷ 3, encadeando perguntas direcionadas para os 

alunos como forma de envolvê-los na discussão (turnos 239-245) e, em seguida, explicou a 

aplicabilidade da propriedade fundamental da divisão (em que a professora chama de 

―provinha de saída‖) para conferir o cálculo realizado nessa divisão (turnos 246-260).  
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A docente prosseguiu, com a exposição da aula, realizando a leitura do texto escrito 

referente a apostila sobre a definição do critério de Divisibilidade para introduzir o conteúdo, 

conforme mostra o fragmento a seguir (Ex: 08) extraído do corpus desta pesquisa. 

Ex: 07 (Texto Escrito)   
Um critério de divisibilidade é uma regra que permite avaliarmos se um dado número natural é ou não 

divisível por outro número natural, sem que seja necessário efetuarmos a divisão. 

Antes de estudar os critérios de divisibilidade vamos definir alguns conceitos que são fundamentais 

para conhecer melhor algumas características que são importantes para desenvolver as operações de 

dividir. 

É fácil saber se um número é divisível por 2. Vemos de imediato que 2, 4, 6 são divisíveis por 2. 

Depois de 6, o próximo número divisível é 6 + 2 = 8 e assim por diante. 

Um número é par quando se pode dividir por dois sem deixar resto, ou seja, o resto é 0 (zero). 

Exemplo: 4 ÷ 2 = 2 e resta zero. (Fonte: apostila) 

 

Ex: 08 (Aula 2) 

/.../    

265 P: estamos na última parte da folhinha... critério de divisibilidade... vamos começar... 

olha... é uma regra que permite...  

266 Alunos conversam  

267 P: vou começar a ler... o critério de divisibilidade é uma regra que permite avaliarmos se 

um dado número natural é ou não divisível por outro número natural...  

268 As: professora...  

269 P: sem que seja necessário efetuarmos a divisão...  

270 Alunos conversam 

271 A: professora onde é que a senhora tá...? (localizando o texto) 

272 P: eu estou do outro lado... onde tem o nome critério de divisibilidade... tô na... tô 

começando a ler... mas se vocês quiserem ler e não prestar atenção vão ficar todo 

mundo perdido sem entender... eu vou ler bem baixinho agora... pra vocês fazer 

silêncio...   

273 Alunos conversam 

274 P: critério de divisibilidade... antes de estudar os critérios de divisibilidade vamos 

definir alguns conceitos que são fundamentais para conhecer melhor algumas 

características que são importantes para desenvolver as operações de dividir... é fácil 

saber se um número é divisível por dois... vemos de imediato que dois, quatro, seis são 

divisíveis por dois... depois de seis... o próximo número divisível é seis mais dois é 

igual a oito e assim por diante... preste atenção quer que essa partizinha que a gente 

leu... aliás que eu li e que vocês escutaram quer dizer...? 

275 Alunos conversam 

276 P: que nos números divisíveis por dois... são números o que...? par... um número é par 

quando se pode dividir por dois sem deixar:: resto... ou seja... o resto é zero... exemplo... 

quatro dividido por dois é igual a dois e não tem...? zero... e tem zero... não... não tem 

resto...  

277 (Alunos conversam) 

 

 

Antes de iniciar a discussão, a professora alertou aos alunos que iria iniciar a leitura 

referente ao conteúdo que trata acerca do critério de Divisibilidade apresentando sua 

definição. Observamos, no primeiro momento, que os alunos demonstraram não estarem 

preocupados com a leitura realizada pela professora, talvez porque não tinham compreendido 
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o significado dos termos ―critério de Divisibilidade‖ e ―números naturais‖, ou por estarem 

desatentos devido a conversa paralela entre eles, ou até mesmo pela estratégia de leitura 

utilizada pela professora não chamar a atenção destes alunos. Apesar disso, a docente 

continuou a leitura tentando explicar os referidos termos matemáticos. No turno 272, esta 

menciona que se os alunos não prestarem atenção na leitura ―/.../ vão ficar todo mundo 

perdido sem entender.../.../‖. Tendo em vista isso, pode-se perceber que professora teve 

dificuldade em realizar a leitura, devido os seus alunos estarem conversando. Observamos que 

ela começou a leitura (turno 265), fez uma pausa
8
 (turno 266), depois continuou (turno 267), e 

finalmente concluiu a leitura da definição de critério de Divisibilidade (turno 269). 

 Diante disso, percebemos que, durante a realização da leitura da apostila e do livro 

didático, houve várias pausas, devido ao barulho em sala de aula, pois os alunos conversam 

exigindo que a professora cedesse tempo para chamar a atenção deles retomando em seguida 

à leitura para expor o conteúdo. A pausa ocorreu com frequência nas aulas da professora, 

quando iniciava a leitura para apresentar e explicar o conteúdo, em que os alunos se 

comportavam de tal maneira que exigia a interrupção da leitura para chamar a atenção destes. 

No instante em que se ler o início de um texto, ao se prolongar a leitura com muitas pausas, o 

aluno pode não mais saber o que foi lido no início, ou seja, na parte introdutória do texto, 

podendo assim dificultar sua compreensão. A conversa entre os alunos em sala de aula é algo 

comum e acontece com frequência dificultando a leitura aprofundada em sala de aula. 

De certa forma, a sequência de pausas deixa lacunas que podem influenciar na 

compreensão da leitura do texto matemático, por parte dos alunos, ou seja, um texto lido de 

forma fragmentada pode dificultar consideravelmente o entendimento da leitura referente ao 

conteúdo de Matemática. Alguns alunos possuem dificuldades em compreender não só os 

textos matemáticos, mas, também, textos da língua materna e, nesse caso, ressaltamos a 

importância da leitura tanto nas aulas de Matemática quanto nas aulas da língua materna. A 

prática de leitura possibilita ao estudante desenvolver habilidades que possam superar as 

respectivas dificuldades ler, interpretar e compreender textos com elementos matemáticos.  

Fazer uma leitura em voz alta do que está exatamente escrito no texto, sem omitir 

letras, repetir, pular ou trocar palavras, exige muita atenção, ainda mais quando se trata de 

                                                             
8
 A pausa a que estamos nos referindo aqui não é a aquela em que se utiliza na realização da leitura, a exemplo 

da sinalização da pontuação, mas as interrupções que aconteceram enquanto os alunos conversavam ao mesmo 

tempo em que a professora fazia a leitura. Nesse caso, sendo obrigada a parar para chamar a atenção sobre o 

comportamento dos alunos buscando manter o controle da turma.  
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textos com elementos Matemáticos. Compreender a leitura pode depender da forma como ela 

seja feita, pronunciando as palavras corretamente, obedecendo à pontuação e aos sinais de 

acentos gráficos referente a gramática, ter conhecimento prévios, além de atribuir sentido e 

significados ao texto que exige interpretação, conforme o contexto ao qual está empregado. 

Realizar uma leitura correta é fundamental para tentar transmitir o conhecimento, assim como 

também estabelecer um ritmo para a leitura indicando a entonação da forma que a palavra 

deve ser pronunciada, considerando a sua importância para a compreensão de sentidos 

presentes no processo da leitura. 

Em muitas situações, durante as discussões do conteúdo em sala de aula, ocorrem 

momentos em que se faz necessário o professor redirecionar o tópico discursivo para retomar 

o argumento introduzido anteriormente. No trecho de fala seguinte (Ex: 10), retomamos ao 

recorte dos turnos 195-210, extraído do corpus da pesquisa, em que a professora fez a leitura 

do texto escrito da Matemática para explicar a divisão de números naturais, citando um 

exemplo. A docente realiza a leitura na tentativa de transmitir o conhecimento em sala de 

aula.  

 

Ex: 09 (Texto Escrito)   
Um número natural é divisível por outro número natural (exceto o zero), se a divisão entre eles é 

exata, ou seja, tem resto 0 (zero). 

Exemplo: Pedro quer dividir 16 balinhas para ele e seus três amigos de modo que cada um receba 

quantidades iguais. É possível essa divisão? (Fonte: apostila) 

 

Ex: 10 (Aula 1)   

  /.../ 

195 P: um número natural é divisível por outro número natural... exceto o:: zero... se a 

divisão entre eles é exata... ou seja... tem resto...? Zero... né isso... 

196 A1: é isso ai...  

197 P: quando não sobra nada... não sobrou à gente coloca o que...? 

198 As: um zero... 

199 P: porque nã::o sobrou... exemplo... Pedro quer dividi... Pedro quer dividir dezesseis 

balinhas para ele e seu três amigos de modo que cada um receba quantidades iguais... É 

possível essa divisão...? 

200 Alunos conversam  

201 P: repetindo a pergunta... Pedro quer dividir dezesseis balinhas... para ele e seus três 

amigos... de modo que cada um receba quantidades iguais... é possível essa divisão...? 

202 A2: é... 

203 A3: é... 

204 A4: é:::: professora... 

205 P: muito bem... 

206 A5: muito bem...  

207 P: é... por que é...? 

208 A6: porque quatro vezes quadro... dá dezesseis e cada um fica com quatro balinhas  

209 As: é:: (porque dezesseis dividido para quatro é igual a quatro)  
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Observamos que na leitura feita pela professora teve a repetição de palavras e frases 

(turnos 199 e 201) para retomar o argumento anterior. Houve também o prolongamento de 

voz ao pronunciar ―o::‖ (turno 195) e ―nã::o‖ (turno 199), na tentativa de encadeamento de 

uma resposta que não foi apresentada pelos alunos na sequência da fala. Destacamos também, 

no turno 200, uma situação em que os alunos começaram a conversar desviando do assunto, 

exigindo da professora o redirecionamento do tópico, sendo necessário reintroduzir o tópico 

original (turno 199), que ocorreu através de uma pergunta (turno 201) (FAVERO, et al. 

2002).  

Observamos que a professora utilizou a palavra ―nada‖ (turno 197) para substituir o 

(zero) 0, ou seja, no contexto em que a palavra foi empregada ―nada‖, significando (zero) 0, 

podendo, nesse caso, ser compreensível pelos alunos. Essa palavra empregada em outro 

contexto pode apresentar outros significados, como por exemplo, na frase ―ela não é nada 

gentil comigo‖. Segundo Bello e Mazzei (2016, p. 121), referenciando Bakhtin (1995), a ―[...] 

compreensão necessita, portanto, que os signos e palavras empregadas sejam acessíveis aos 

sujeitos envolvidos, que todos tenham a possibilidade de fazer a aproximação entre os signos 

empregados e os já conhecidos‖. A leitura de texto da Matemática necessita que o professor 

desta disciplina a realize e a interprete na tentativa de favorecer a compreensão da linguagem 

Matemática, sempre com cuidado para evitar ambiguidades. 

Percebemos que, após a professora realizar novamente a leitura do exemplo citado 

anteriormente (turno 201), os alunos se posicionaram apresentando respostas à pergunta da 

professora. A docente realiza a leitura do exercício, tentando expressar da melhor forma 

possível o texto escrito. Na medida em que a professora realiza a leitura, ela vai tentando 

envolver os alunos na discussão e, no turno 201, fez uma pergunta que, logo em seguida, foi 

confirmada pelos alunos atentos à atividade. Após a confirmação por três alunos que a divisão 

é possível, a professora interrogou-os, na tentativa de que eles apresentassem uma justificativa 

plausível para a resposta, que logo é expressa pelos alunos nos turnos 208 e 209.  

Durante a leitura de um texto, pode ocorrer situações em que o leitor omite 

informações que podem implicar na compreensão do ouvinte, fazer correções. Conforme 

Castilho (1998), Marcuschi (2007), Preti (1999), Dionísio e Hoffnagel (2007), a leitura do 

texto escrito, quando verbalizado, sofre alterações como, por exemplo, fazer correções, omitir 

informações. Reconhecemos que não apenas os alunos encontram dificuldades quando 

necessitam fazer a leitura do texto matemático, mas, dificuldades também podem ser 

encontradas pelos professores de Matemática, ao lerem o texto escrito em linguagem 
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Matemática. O trecho seguinte (Ex: 12), extraído do corpus desta pesquisa, mostra uma 

situação na qual a professora realiza a leitura do texto escrito diretamente do livro didático. 

No momento, a docente fez uma revisão do conteúdo Divisibilidade por 2, 5 e 10 para 

recordar e reforçar os conhecimentos dos alunos sobre esses critérios. 

 

Ex: 11 (Texto Escrito)   

 

Critérios de divisibilidade – economizando cálculos  

Divisibilidade por 2, 5 e 10 

Uma indústria de matérias plásticos produziu 1359478 bolinhas coloridas e pretende dividir 

igualmente essa quantidade em duas filiais, para que elas vendam o produto. Mas será que o número 

1359478 é divisível por dois? Para saber, não precisa efetuar a divisão. É só olhar para o algarismo das 

unidades do número. Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16..., ou seja, são os números 

pares. Como 1359478 termina em 8, ele é um número par. Daí, é divisível por 2. 

Todo número par é divisível por 2. 

O algarismo das unidades de um número também nos informa se ele é divisível por 5 e se ele é 

divisível por 10.  

Múltiplos de 5: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ...  

Múltiplos de 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ... (Fonte: livro didático) 

 

 

Ex: 12 (Aula 5)   

 /.../ 

692 P: então pronto... cri... critério de divisibilidade economizando os cálculos... 

divisibilidade por dois por cinco e por dez... uma indústria de matérias plástico... produz 

treze mil...  

693 A1: produziu (correção do aluno a palavra lida pela professora) 

694 P: produziu desculpe... produziu cento e treze mil quatrocentos setenta e oito bolinhas 

coloridas e pretende dividir igualmente essa quantidade em duas filiais... para que elas 

vendam o produto... mas será que o número... treze mil quatrocentos oiten... 

quatrocentos setenta e oito é divisível por dois...? para saber... não precisa efetuar a 

divisão é só olhar para o algarismo das unidades do número... os múltiplos de dois são 

zero... dois... quatro... seis... oito... dez... doze... quatorze e assim por diante... ou seja... 

são os números pares que terminam nesses números que foi falados... então... no caso... 

o número termina em oito e oito é um número divisível por dois e é um número par... 

logo o número é divisível por... dois 

695 A2: dois 

696 P: todo número par é divisível por dois... o algarismo das unidades de um número 

também nos informa se ele é divisível por cinco e se ele divisível por dez... múltiplo de 

cinco... zero... cinco... dez... quinze... vinte... vinte e cinco... trina... trinta e cinco... 

quarenta... quarenta e cinco e assim por diante... múltiplos de dez... zero... dez... 

697 As: vinte... trinta... quarenta... cinquenta... sessenta... setenta... oitenta... noventa... cem 

698 P: tá bo::m  

 

Observamos que, no turno 692, a professora pronunciou a palavra ―produz‖ em vez de 

―produziu‖ que, logo em seguida, houve a correção pelo aluno (turno 693), e na sequência a 

professora fez novamente a leitura da palavra conforme está escrito no texto (turno 694). 
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Ainda nesse turno, a docente pronunciou ―fileiras‖ em vez de ―filiais‖, fazendo, em seguida, a 

correção. De acordo Dionísio e Hoffnagel (2007, p. 105), fazer a correção: 

[...] é uma estratégia de formulação textual que se manifesta de forma 

diferenciada na fala e na escrita. Durante um turno de fala, o falante pode 

mudar de idéia sobre o que está dizendo naquele momento, pode confundir-

se na pronúncia de uma palavra ou na concordância verbal ou nominal, pode 

usar uma palavra inadequada, por exemplo. 

 

Nos dois casos apresentados, a professora provavelmente se confundiu na leitura das 

palavras, fato comum quando se trata da língua falada. Na leitura realizada pela professora, 

quando se refere ao número 1359478 (um milhão trezentos e cinquenta e nove mil 

quatrocentos e setenta e oito), associado ao problema (turno 694), percebemos que a mesma 

não fez a leitura correta do número escrito no sistema de numeração decimal. A docente 

pronunciou ―cento e treze mil quatrocentos setenta e oito‖ e, logo em seguida, expressa 

novamente na tentativa de corrigir, mas permanece com dificuldade de fazer a leitura do 

número pronunciando ―treze mil quatrocentos oiten... quatrocentos e setenta e oito‖ (turno 

694). No primeiro caso, a professora pronunciou de forma que demonstra ter dificuldade com 

a leitura do número pronunciando, quantidades conforme não aparece na ordem da classe
9
 dos 

milhares do número ao expressar ―cento e treze mil‖ e respectivamente na segunda tentativa 

ao expressar ―treze mil‖.  

Percebemos que a docente apenas pronunciou corretamente os algarismos referentes à 

ordem das unidades, dezenas e centenas. Nenhum aluno ao acompanhar a leitura, questionou 

sobre a leitura do número, talvez por ainda não conhecer números maiores como o 

apresentado no texto, nesse caso, os alunos ficaram sem saber que quantidade representa tal 

número. Possivelmente, a professora não tenha se esforçado para fazer a leitura correta do 

número, já que a preocupação era em saber se o número era ou não divisível por 2, pois, nesse 

caso, apenas bastava verificar se o algarismo das unidades era par e consequentemente 

divisível por 2, resultando que o número também era divisível por 2, conforme o critério de 

Divisibilidade por 2.  

Observamos que quando a professora fez a leitura do trecho do texto ―Múltiplos de 5: 

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ...‖ e ―Múltiplos de 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ...‖, 

                                                             
9 Andrini e Vasconcellos (2012, p. 16), ―[...] classifica assim: classe das unidades simples: ordem das unidades, 

ordem das dezenas, ordem das centenas; classe dos milhares: ordem das unidades de milhar, ordem das dezenas 

de milhar, ordem das centenas de milhar; classe dos milhões: ordem das unidades de milhões, ordem das dezenas 

de milhões, ordem das centenas de milhões. Em seguida a classe dos milhões e depois vem a classe dos bilhões, 

depois dela, a classe dos trilhões, dos quatrilhões, e assim por diante‖. 
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interpretou os três pontinhos ―...‖ (reticências) como sendo ―assim por diante‖ (turnos 694 e 

696) para indicar a sequência infinita dos números, talvez significando para os alunos que 

existe mais números na sequência. A professora traduz uma informação da linguagem 

Matemática utilizando a língua materna (MACHADO, 1998, 2011). Essa situação aponta para 

uma tentativa de explicação da professora, de maneira que favoreça o aluno com relação ao 

acesso à linguagem Matemática. 

Nas transcrições registradas nos Ex: 3, Ex: 8, Ex: 10 e Ex: 12, citados anteriormente, 

percebemos que a professora realizou a leitura do código com a finalidade de expor o 

conteúdo. A decodificação da leitura pode ser compreendida como a capacidade de decifrar o 

código escrito do texto, a fim de captar seu significado, ou seja, a identificação dos signos que 

compõem a linguagem escrita (KLEIMAN, 2002). Durante a leitura realizada pela professora 

do texto escrito da Matemática para explicação do conteúdo, os alunos demonstraram 

tentativas de interação com a docente, embora com perguntas objetivas. Verificamos que a 

esta profissional usou a leitura nas aulas de Matemática. Dessa maneira, no instante em que o 

professor de Matemática utiliza um texto escrito para ler em sala de aula, ele pode estar sendo 

um formador de leitores, ou seja, o professor de Matemática assume a responsabilidade de 

formar o aluno leitor em qualquer área do conhecimento (SMOLE e DINIZ, 2001). 

Nas situações interacionais, em que discutiu o conteúdo em sala de aula, a professora 

introduziu-o realizando a leitura e, em seguida, formulando perguntas nas quais as respostas, 

muitas vezes, eram respondidas por ela mesma, sem que o aluno pudesse intervir nas 

explicações. Comumente, os professores, para explicarem determinados conteúdos em sala de 

aula, tentam criar exemplos relacionando-os com situações referentes ao cotidiano dos alunos. 

No fragmento (Ex: 13), transcrito a seguir, a professora tenta explicar a divisão associando 

objetos ou coisas que se pode utilizar no dia a dia, implementando o conceito de divisão ao 

espaço de sala de aula. 

 

Ex: 13 (Aula 1) 

  /.../ 

157 P: então a gente aprende a dividir várias coisas no nosso dia a dia, por exemplo... aqui na 

sala a gente... divide o que...? o espaço... o ventilador... atenção do professor... atenção 

dos colegas... os demais... 

 

Nesse caso, matematicamente falando, a divisão envolve a divisão de unidade(s) em 

partes iguais, o que não acontece com a ideia cotidiana de divisão empregada. Por exemplo, 

os alunos dividem o uso do ventilador, mas uns recebem mais vento do que outros, o mesmo 
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acontece com a atenção da professora, em que foram as situações do cotidiano apresentadas 

pela professora. No entanto, o exemplo citado verbalmente pela docente talvez tenha 

dificultado a compreensão do conceito de divisão. 

No Ex: 13 apresentado, a professora formulou a pergunta que ela mesma responde 

―/.../ aqui na sala a gente... divide o que...? o espaço... o ventilador... atenção do professor... 

atenção dos colegas‖, mas, na interação entre professor-aluno, numa perspectiva de diálogo, 

ao ser discutido um conteúdo matemático, os alunos devem participar ativamente das 

discussões em sala de aula. Evidentemente, isso não foi o que aconteceu no exemplo citado, 

situação que ocorreu em vários pontos durante as aulas da docente, ou seja, as perguntas 

respondidas pela professora são marcas que compõem o texto oral em sala de aula. Nesse 

exemplo, a professora deveria esperar os alunos a refletirem acerca da pergunta permitindo-os 

apresentarem respostas que talvez, pelos conhecimentos prévios adquiridos, fossem conforme 

o conceito matemático de dividir em partes iguais.  

Na produção do texto oral, em sala de aula, pode existir situações em que a professora 

impõe limite à participação dos alunos. No trecho seguinte (Ex: 14), em que se discutiu o 

critério de Divisibilidade por 4, com a finalidade de somar pontos para as avaliações 

(avaliações continua)
10

, a docente lê um exemplo escrito no texto escrito (apostila) para os 

alunos responderem, mas os pressiona a só o fazerem se tiverem certeza da resposta. 

 

Ex: 14 (Aula 3) 

  /.../  

402 P: então nós temos umas perguntinhas ai nos exemplos... quinhentos é divisível por 

quatro...? 

403 A1: é... 

404 P: é:: por quê...? 

405 As: é:: por quê...?  (   ) 

406 A2: dez por zero... 

407 P: não fale se não tiver certeza...  

408 A2: tá bom... 

 

O trecho (Ex: 14) revela que um aluno respondeu ao questionamento da professora 

afirmando que o número 500 é divisível por 4 (turno 403). Quando a professora perguntou 

―/.../ por quê...?‖ (turno 404), acreditamos que esta esperava uma justificativa referente à 

definição do critério de Divisibilidade por 4, ou seja, o número é divisível por 4, porque, 

nesse caso, termina em 00 (zero zero), mas os alunos não conseguiram, apenas repetiram a 

                                                             
10 Conforme os PCN a avaliação final ―[...] é subsidiada pela avaliação contínua, pois o professor recolhe todas 

às informações sobre o que o aluno aprendeu ao acompanhá-lo, sistematicamente‖ (BRASIL, 1998, p. 98). 
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pergunta da professora (turno 405). Percebemos que o aluno, (turno 406), teve dificuldade em 

responder ao questionamento da docente e, mesmo assim, a partir da resposta dada pelo 

estudante, a professora menciona ―não fale se não tiver certeza...‖ (turno 407), impondo 

limites na participação do aluno na aula, comprometendo sua resposta, uma vez que não 

permitiu que o estudante pudesse refletir sobre sua resposta. Notamos que o aluno atende a 

exclamação da professora (turno 408), como se estivesse se isolando da discussão, ou seja, 

para a docente, se o aluno não pensar de maneira correta é melhor que o mesmo não participe.  

Situação dessa natureza pode ser percebida através do texto oral construído pelos 

interlocutores ao tratar do conteúdo em sala de aula. Em muitas situações, em que o aluno 

participa da discussão compartilhando seu raciocínio matemático, mesmo apresentando 

respostas erradas, não se pode ignorar seu raciocínio, pois mesmo se ele apresentar uma 

resposta errônea, segundo Esteban (2001), há indícios de que o educando está aprendendo. É 

necessário, dessa forma, dar importância ao erro, visto que podemos ultilizá-lo como uma 

estratégia de ensino-aprendizagem. Em relação à perspectiva do erro, Esteban (2001, p. 23) 

afirma que o: 

[...] erro representa, entre outras manifestações do aluno, indícios do seu 

processo de construção de conhecimentos. Pode indicar caminhos diferentes 

daqueles que o professor espera. O professor ou a professora, frente ao erro, 

pode comprender esse novo trajeto seguido pelo aluno, valorizando a sua 

produção e buscando converter ‗o não saber, estático, negativo e dedutivo, 

em ainda não saber, provisório, relativo e potencial.  

 

Entendemos que o erro é um presuposto básico cometido pelo aluno, mas com 

significado relevante, quanto ao processo de conversão, que possibilita desenvolver 

estratégias que proporcionam a aprendizagem. Ao analizar o erro, podemos identificar pontos 

de interpretação do aluno que o levou a apresentar, de forma errônea, a resolução de um 

determinado cálculo ou problema matemático. O erro pode ser facilmente analisado por 

intermédio do texto oral, visto que esse mecanismo admite revisão imediata, uma vez que se o 

professor, ao observar que o aluno raciocinou de maneira errada, pode fazer reavaliações e 

correções de maneira imediata, favorecendo a compreensão do conteúdo por parte do aluno.  

Há situações também em que o professor, ao perceber que pronunciou de forma 

errônea seu argumento, pode fazer a sua correção instantaneamente para não confundir a 

compreensão do aluno, conforme se verificam nos exemplos seguintes. No Ex: 15 voltamos 

ao recorte 523, no qual a professora tentava explicar o critério de Divisibilidade por 3 e de 

modo semelhante, no Ex: 16 (turnos 369-371), a docente explicava o critério de Divisibilidade 

por 2.    
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Ex: 15 (Aula 3) 

   /.../ 

 

369 P: quando é que eu tenho um número divisível por nove, quando a soma de seus 

algarismos der três, né, por exemplo, se eu tenho vinte e um mais um dá três então 

vinte e um é dividido por três porque dois mais um é igual a três e vinte e um 

dividido por três vai ser igual a sete... outro exemplo que a gente pode dar... 

370 A: trinta 

371 P: trinta, porque...? três com zero trinta... aliás três com zero três e três é um número 

divisível por três 
 

Ex: 16 (Aula 4) 

 /.../ 

523 P: ô:: preste atenção.. o que é...? o que é não... desculpe... quando é que um número ê:: 

ele é divisível por dois...? 
 

Observamos que, no Ex: 15, no turno 371, a professora fez a correção 

instantaneamente, quando pronunciou ―/.../ três com zero trinta‖ (soma do algarismo 3 com o 

algarismo 0 (zero) resultando em 30), fazendo a correção, logo em seguida, utilizando a 

palavra ―aliás‖ como marcador conversacional simples ―/.../ aliás três com zero três‖ (soma do 

algarismo 3 com o algarismo 0 (zero) resultando em 3). A docente, na construção do seu texto 

oral, usa o marcador conversacional simples ―aliás‖ para refazer o argumento, com a intenção 

de não causar dúvida no entendimento dos alunos. No Ex: 16, turno 523, a docente elaborou 

uma pergunta ―/.../ o que é...?/.../‖ que não foi coerente com o conteúdo tratado e, em seguida, 

reavaliou seu argumento fazendo a correção utilizando a palavra desculpe ―/.../ O que é não... 

desculpe... quando é que um número /.../‖.  

Nos trechos (Ex: 15 e Ex: 16), percebemos que a docente utilizou as palavras ―aliás‖ e 

―desculpe‖ para refazer seu argumento que sinaliza a construção do texto falado na interação. 

Situações dessa natureza aconteceram diversas vezes durante as aulas da professora, 

comumente em diálogos interativos em sala de aula, isso pode ocorrer com frequência, sendo 

que a oralidade possibilita a reavaliação imediata, retomando o argumento mencionado 

(CÂNDIDO, 2001), que é característica do texto construído nessa modalidade.  

Nessa perspectiva, as atividades de Matemática exigem que a leitura pode ser 

introduzida como forma diferenciada no contexto de sala de aula para explorar a capacidade 

de pensar e agir matematicamente, uma vez que tais atividades proporcionam situações de 

compreensão. Conforme Kleiman (2002), devemos realizar a leitura que possa contribuir para 

formação de leitores e que possibilite o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo 

dos alunos. A autora defende a leitura feita de modo que tenha sentido para o aluno e não 
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aquela por obrigação, que se faz por fazer, sem nenhum significado, como acontece muitas 

vezes em sala de aula. A leitura exerce um papel fundamental para o processo de ensino 

aprendizagem, por isso reconhecemos a importância da leitura no ensino de Matemática, visto 

que a mesma aproxima o sujeito da linguagem Matemática, considerada, por muitos, de difícil 

acesso. 

Conforme o exposto anteriormente, verificamos que a professora realizou a leitura do 

texto escrito da Matemática da apostila e do livro didático (texto fonte) para tratar do 

conteúdo Divisibilidade em sala de aula e, durante a explicação, ela utilizou a linguagem oral 

para explicar a leitura referente ao conteúdo. No momento da explicação, a docente procurou 

sempre envolver os alunos na discussão, com perguntas abertas direcionadas num processo 

interacional. Trataremos, com mais detalhes, na seção subsequente, a respeito da participação 

dos alunos na leitura e nas discussões em sala de aula. 

5.2. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 

 

Nesse espaço, discutiremos de que forma os alunos participaram da leitura, tanto da 

exposição quanto da explicação do conteúdo, destacando a compreensão textual na 

Matemática referente ao conteúdo Critérios de Divisibilidade. A participação dos estudantes 

nesse ponto tem uma importância fundamental, em que o aluno, nesse cenário interativo, é a 

fonte para a análise proposta nesta corrente pesquisa. Enfatizamos a interação que ocorre 

entre os sujeitos, durante a discussão em sala de aula, buscando entender como é construído o 

conhecimento matemático, em relação ao conteúdo Divisibilidade por meio da linguagem oral 

do professor e alunos que têm a presença dos pares adjacentes/perguntas-respostas que 

surgem na discussão interacional entre os interlocutores.  

A análise considera o direcionamento na comunicação restrita na sala de aula, por 

meio da leitura, escrita, em que alunos e professores leitores estão inseridos na construção do 

texto oral da Matemática nas relações interacionais, sendo o texto matemático marcado pelo 

conteúdo e conhecimentos da língua. Destacamos, então, a compreensão do texto oral da 

professora dialogado com o texto do conteúdo da Matemática, através da leitura e 

participação dos alunos, dando ênfase à leitura na exposição do conteúdo e à leitura fundada 

no conteúdo da Matemática que proporciona a exposição do conteúdo Critério de 

Divisibilidade. Com o propósito de verificar como os alunos participam da leitura em sala 

aula que, na maioria das vezes, ocorreu a pedido da professora, vejamos o seguinte trecho 

(Ex: 18) de fala extraído da aula 4 do corpus desta pesquisa, em que se registra a professora e 
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os alunos discutindo o conteúdo Critérios de Divisibilidade por 3, 4, 8 e 9 e para isso, fazem a 

leitura do texto escrito referente ao livro didático.  

 

Ex: 17 (Texto Escrito) 

Divisibilidade por 4 e por 8 

É fácil perceber que 100 é divisível por 4, pois 100 = 25 · 4.  

Conhecendo esse fato podemos descobrir se um número qualquer é divisível por 4. 

 5632 é divisível por 4? 

5632 = 5600 + 32 

5600 termina em dois zeros: é divisível por 4. 

Como 32 também é divisível por 4, concluímos que 5632 é divisível por 4.   

Para descobrir se um número é divisível por 4, precisamos verificar se o número termina em 00, ou se 

os dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4.   

A partir das ideias anteriores descubra, com a ajuda dos colegas, o critério de divisibilidade por 8. 

Pense e responda: todo número divisível por 8 é divisível por 4? 

Para descobrir se um número é divisível por 3 ou é divisível por 9, não adianta observar o algarismo 

das unidades. Veja alguns números divisíveis por 3: somando os algarismos de 261, temos 2 + 6 + 1= 

9, que é divisível por 3. Somando os algarismos de 82032, temos 8 + 2 + 0 + 3 + 2 = 15, que é 

divisível por 3. Estes exemplos não são casos particulares. Os matemáticos provaram que, se a soma 

dos algarismos de certo número é um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. 

Usando esse critério podemos saber, sem efetuar divisões, que: 5489 não é divisível por 3, pois 5 + 4 + 

8 + 9 = 26 e 26 não é divisível por 3. (Fonte: livro didático) 

 

Ex: 18 (aula 4) 

  /.../ 

 

703 P: é:: eu queria que Núbia lesse  

704 A1: o que...? 

705 P: divisibilidade por quatro e por oito na outra página (do livro) 

706 (  ) Alunos conversam em voz baixa  

707 Ax: divisibilidade... 

708 A1: é fácil perceber que cem é divisível por quatro... pois cem é igual a vinte e cinco 

vezes quatro 

709 P: Jardênia continue... conhecendo esse fato... 

710 A2: conhecendo esse fato podemos descobrir se um número qualquer é divisível por 

quatro... 

711 P: quinhentos... cinco mil seiscentos e trinta e dois é divisível por...?  cinco mil 

seiscentos e trinta e dois é igual cinco mil e seiscentos mais trinta e dois, cinco mil e 

seiscentos termina em dois zeros é divisível por quatro como trinta e dois também é 

divisível por quatro conclui-se que cinco mil seiscentos e trinta e dois é divisível por 

quatro... para descobrir um número divisível por quatro precisamos verificar se o 

número termina em? zero 

712 A1: zero  

713 P: zero ou se os dois algarismos da direita formam um número divisível por quatro... a 

partir Maiara continue a leitura... a partir das ideias 

714 A3: onde...? 

715 P: lá em baixo (referindo a parte inferior da página do livro) 

716 A3: a partir das ideias anteriores descubram... com a ajuda dos colegas... e o critério da 

divisibilidade por oito. Pense e responda... todo número divisível por oito é divisível por 

quatro?  
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717 P: é pra você pensar é:: Francine... divisibilidade por três e por nove comece por onde 

tem um rapai zinho falando balãozinho... 

718 A4: (  ) por quatro... a onde...? 

719 P: para descobrir...  

720 A4: para descobrir se um número é divisível por três ou é divisível por nove... não... 

adianta observar o algarismo das unidades... 

721 Alunos conversam e a professora chama atenção... 

722 P: continue por favor... 

723 A4: veja alguns números divisíveis por três... somando os algarismos de duzentos e 

sessenta e um... temos dois mais seis mais um igual nove que é divisível por três...  

724 P: somando 

725 A4: somando os algarismos de 

726 P: oitenta mil... oitenta e dois mil 

727 A4: oitenta e dois mil:: tri::nta e do::is 

728 P: e trinta e dois  

729 A4: temos oito mais dois... mais zero mais três mais dois... igual quinze que é divisível 

por três... estes exemplos não são casos particulares... os matemáticos po... provaram 

que se a soma dos algarismos de certo número é um número divisível por três... então 

esse número é divisível por três. 

730 P: pronto quem vai ler agora é Joisse... usando esse critério  

731 A5: eu... tá tão bom aqui 

732 P: mas leia quero escutar sua voz 

733 Alunos conversam 

734 A5: usando esse critério podemos saber sem efetuar divisões que... cinco mil 

quatrocentos oitenta e nove não são divisíveis por três... pois cinco mais nove mais 

oito... não cinco mais quatro mais oito mais nove... igual a vinte e seis e vinte seis não é 

divisível por três. 

 

No trecho (Ex: 18), a professora discutiu os critérios de Divisibilidade por 3, 4, 8 e 9. 

Para a discussão, a professora informou que iria fazer uma revisão, a fim de fixar os 

conteúdos estudados. Para isso, a docente exigiu dos alunos que estavam com o livro didático 

realizassem a leitura e, em seguida, entregassem aos que não estavam com livro para 

continuar a leitura.  Observamos no fragmento (Ex:18) que os alunos realizaram a leitura 

quando a professora pede para ler, definindo exatamente a parte para ser lida e estudada. A 

docente solicita que, durante a discussão, o aluno realizasse a leitura (turno 703) e segue 

monitorando a participação dos outros estudantes na leitura do texto escrito, conforme aparece 

nos turnos 709, 713, 717 e 730, em que a mesma pede para que seus alunos continuem a fazer 

a leitura. Nos turnos 705, 713, 714, 715, 717 e 730, a professora e os alunos procuram situar 

no livro didático o texto a ser lido e, em seguida, o aluno realiza a leitura com a intenção de 

expor o conteúdo. No momento da leitura, não teve registro no quadro, apenas houve a leitura 

diretamente do livro didático, com a participação dos alunos. 

No fragmento (Ex: 18), percebemos que, conforme Castilho (1998), Marcuschi (2007), 

Preti (1999), Dionísio e Hoffnagel (2007), a leitura verbal do texto escrito sofre alterações e, 

nesse caso, destacamos a correção, pausa, repetição de palavras, frases. No turno 734, o aluno 
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ao perceber que na leitura da metalinguagem (pois 5 + 4 + 8 + 9 = 26 e 26 não é divisível por 

3) omitiu informação expressando ―/.../ pois cinco mais nove mais oito... /.../‖, logo em 

seguida fez a correção ―/..../ não... cinco mais quatro mais oito mais nove igual... a vinte e seis 

e vinte seis não é divisível por três‖ usando o adverbio de negação ―não‖ para desconsiderar o 

que havia pronunciado e retomar a leitura do texto escrito, o aluno em vez de expressar quatro 

pronunciou nove. Situação semelhante ocorreu no turno 726, quando a professora tenta fazer a 

leitura do número 82032, ela inicia de forma que omitiu a leitura do algarismo 2 proferindo 

―/.../ oitenta mil...‖, e em seguida fez a correção ―/.../ oitenta e dois mil‖. Na leitura verbal, é 

comum que o texto escrito sofra alterações, ao longo da exposição do conteúdo, porém 

permitindo a correção instantânea.   

Observamos que um dos alunos fez a leitura de exemplos referentes ao critério de 

Divisibilidade por 3 (turnos 723-729), explorando a aplicabilidade de tal critério associado ao 

número considerado, na tentativa de compreendê-lo. No turno 734, outro estudante fez a 

leitura expondo um exemplo de um número que não é divisível por 3. Notamos que, dessa 

forma, os alunos participaram da leitura a pedido da professora e enquanto o aluno escolhido 

realizava a leitura, alguns acompanhavam na tentativa de compreender o conteúdo. 

Percebemos também que alguns alunos não estavam preocupados nem com a leitura feita 

pelos seus colegas e nem pela professora, talvez pela sua estratégia adotada, em abordar o 

conteúdo, não tenha causado interesse por parte desses alunos.    

No fragmento (Ex: 20) seguinte apresenta-se uma situação em que a professora 

continua realizando a leitura do texto do livro, a fim de expor mais um exemplo associado ao 

conteúdo critério de Divisibilidade por 3, uma vez que alguns alunos estavam com dificuldade 

de identificar tal critério. 

 

Ex: 19 (Texto Escrito)  
777777 é divisível por três, pois 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42 e 42 é divisível por 3, porque 4 + 2 = 6. De 

forma semelhante podemos saber se um número é divisível por 9. (Fonte: livro didático) 

  

Ex: 20 (Aula 5) 

/.../ 

735 P: setecentos e setenta e sete mil setecentos setenta e sete é divisível por três...? pois... 

736 As: sete mais sete mais sete mais sete mais sete mais sete mais sete  

737 P: é igual a quarenta e dois... e quarenta e... e... quarenta e dois né...? 

738 Alunos conversam... 

739 P: quarenta e dois e quarenta e quarenta e dois é divisível por três porque quatro mais 

dois é igual a seis e seis é divisível por três ... de forma semelhante podemos saber se 

um número é divisível por nove... Lindomar ler a parte zinha laranja...  
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Observamos que a professora repete a palavra ―quarenta‖ e a frase ―quarenta e dois‖ 

(turnos 737 e 739) algumas vezes, na tentativa de envolver os alunos na leitura do texto, 

devido a conversa entre eles. Nesse momento, o educador precisa desenvolver estratégias que 

despertem o interesse dos alunos pela leitura. No fragmento (Ex: 20), podemos observar, no 

turno 735, que a professora fez a pergunta lendo o texto escrito e os alunos acompanham a 

leitura efetuando a adição (turno 736). Percebemos que, apesar dos alunos terem 

acompanhado a leitura do texto matemático, efetuando os cálculos para obter o resultado, eles 

não participaram na leitura do resultado final (737 e 739). Dessa forma, identificamos, nesse 

momento da aula, que a professora não deu espaço para os alunos pensarem, de modo que ela 

responde de forma imediata as perguntas e questionamentos, limitando a participação dos 

alunos. Nessa perspectiva, Santiago (2008, p. 115), referenciando (cf. SMOLKA, apud 

FÁVERO, 1994), salienta que ―[...] o professor não facilita para o aluno ―dizer‖ ou expressar 

verbalmente o texto da Matemática, mas limita-o a ouvir sem interagir‖.  

Notamos também que, no turno 739, a docente conclui a sua fala pedindo para um dos 

alunos continuar a leitura do texto em relação ao critério de Divisibilidade por 9, em que o 

aluno teve dificuldade de verbalizar algumas palavras da linguagem Matemática. Vejamos o 

Ex: 22 extraído do corpus desta pesquisa. No momento, mesmo com os alunos ainda 

apresentando dificuldade em compreender o critério de Divisibilidade por 3, a professora 

preferiu continuar a aula pedindo para o aluno realizar a leitura do critério de Divisibilidade 

por 9 que possui regras semelhantes ao critério por 3.  

 

Ex: 21 (Texto Escrito)  

Se a soma dos algarismos de certo número é um número divisível por 9, então esse número é divisível 

por 9. (Fonte: livro didático) 

 

Ex: 22 (Aula 5) 

  /.../ 

739 P: ler a parte zinha laranja...  

740 Alunos conversam 

741 P: se a soma é... 

742 Alunos conversam... 

743 A1: se a soma dos alal... (algarismo) 

744 Alunos conversam e a professora chama atenção... 

745 P: comece de novo Lindomar se a soma dos algarismos... 

746 A1: se a soma dos zar... ar... (algarismo) 

747 Risos dos alunos... 

748 A2: algarismo::... 

749 A3: algarismo...  

780 Ax: como... 

781 Alunos conversam e a professora chama atenção... 

782 A1: se a soma dos alal ... 
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783 P: algarismos... pronto... 

784 A1: algarismos de certo número é um número di::... 

785 P: divisível... 

786 A1: por nove, então esse número é (...) 

787 P: divisível... 

788 A1: por nove... 

789 P: muito bem... 

 

No início, a professora localizou no livro o texto a ser lido pelo o aluno (turnos 739 e 

741). Observamos que o aluno realizou a leitura de forma superficial, em que teve dificuldade 

em pronunciar as palavras referentes aos termos específicos da linguagem Matemática e, por 

isso, durante a leitura a professora tenta ajudá-lo e os colegas também. O aluno, muitas vezes, 

pode decodificar as palavras, ler em voz alta, mais não consegue compreender o que foi lido 

referente ao significado das palavras podendo dificultar na compreensão. Essa dificuldade 

pode ser recorrente de outras disciplinas e pode intensificar quando se depara com texto 

escrito em linguagem Matemática. 

O fragmento (Ex: 22) revela que o aluno pode, provavelmente, ter pouca prática de 

leitura referente à linguagem Matemática. Nos turnos 743, 746 e 782, o aluno não conseguiu 

pronunciar a palavra ―algarismos‖, termo da linguagem Matemática. Além disso, o aluno 

também teve dificuldade de expressar a palavra ―divisível‖ (turno 784). Dessa maneira, 

percebemos que o aluno, no turno 786, não completou a frase e teve sua fala interrompida, ou 

seja, pode-se dizer que houve um ―assalto ao turno‖
11

 pela professora, a fim de ajudá-lo a 

pronunciar a palavra divisível. O assalto ao turno de fala é ocorrência muito comum em 

situações conversacionais. Nesse instante, como o aluno já vinha apresentando dificuldade em 

pronunciar a palavra ―divisível‖, a docente resolveu adiantar e pronunciar a palavra 

auxiliando-o na leitura.  

Observamos que, durante as discussões do conteúdo em sala de aula, a professora, em 

alguns momentos, pedia que os alunos realizassem a leitura silenciosa e individual com 

intuito de situar na temática do texto matemático e, em seguida, sugeria que alguém pudesse 

fazer a leitura em voz alta para a turma. A professora após realizar a leitura provocava o 

debate interativo que, segundo Kleiman (2002, p. 24), é ―[...] durante a interação que o leitor 

mais inexperiente compreende o texto‖, ao ressaltar os aspectos relevantes para discutir sobre 

as ideias do texto, nesse caso, texto que apresentam elementos matemáticos. 

                                                             
11

 ―[...] O assalto ao turno é marcado pelo fato de o ouvinte intervir sem que a sua participação tenha sido direta 

ou indiretamente solicitada. Em outras palavras, o ouvinte "invade" o turno do falante fora de um lugar relevante 

de transição (LRT), por isso o assalto representa uma violação do princípio básico da conversação, conforme o 

qual apenas um dos interlocutores deve falar por vez‖ (MARCUSCHI, 1986 apud GALEMBECK, 1999, p. 74). 
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Numa aula há várias situações em que o professor precisa estar atento para perceber e 

tentar intervir de forma adequada buscando ter conhecimento de situação como, por exemplo, 

o aluno durante a aula demonstra não ter compreendido as explicações, em relação à leitura e 

ao conteúdo discutido. O fragmento a seguir (Ex: 23), mostra um turno composto 

argumentativo (turnos 92-134), no qual a professora retomou o que vinha discutindo (Ex: 04, 

citado anteriormente) com os alunos para explicar de forma resumida os elementos que 

compõem uma divisão (dividendo, divisor quociente e resto) e a função que cada um exerce 

na operação de divisão, uma vez que a docente percebeu que alguns alunos estavam com 

dificuldades em compreender o conteúdo e perguntava aos colegas. Para isso, a professora 

escreve no quadro duas operações de divisões: 10 ÷ 5 que é uma divisão exata e 10 ÷ 4 que é 

uma divisão não exata, verificando no seguinte trecho (Ex: 23) extraído do corpus desta 

pesquisa. 

 

Ex: 23 (Aula 1) 

 /.../  

92 P: ô... pra que não reste dúvida que eu sei que tem algumas pessoas que tá perguntando 

aos colegas o que é o dividendo realmente...? ô... o dividendo é o número que vai ser 

dividido. por exemplo... quando eu tenho dez... dez é o número que eu vo::u...?  

93 A1: dividir 

94 P: cinco é o número que vai dividi::r...? 

95 A2: dez  

96 P: o dez... então... o dez será o dividendo... o cinco será o::? 

97 As: diviso::r 

98 P: o dividendo é o número que vai se::r dividido... o divisor é o número que va::i dividir... 

ok... quem é o quociente...? o quociente é o resultado da divisão... quando eu tenho dez 

dividido por cinco o resultado vai se::r...? 

99 As: dois 

100 P: então o dois será o:: o quociente da divisão dez dividido por cinco... como não existe 

resto... o que é o resto...? é o que sobra... não existe resto... é uma ...divisão o que...? 

101 As: exata 

102 P: exata... já se tivesse dez que seria o dividendo e quatro que seria o divisor... dez 

dividido por quatro vai dá...? dois... duas vezes quatro...? 

103 As: oito 

104 P: oito e sobrava dois... essa sobra é chamada de::?  

105 As: resto 

106 P: eu escutei não 

107 As: res::to 

108 P: resto... ok... que seria uma divisão nã::o?  

109 As: exata 

110 P: porque sobrou... o resto... sobrou um dois... né lá... ok... tem alguma dúvida ainda de 

que é divisor... dividendo... quociente e resto... 

111 As: não 

112 P: Se eu perguntar o que é o resto...?  

113 As: é o que sobra  

114 P: se seu perguntar qual o quociente...? 

115 A5: (o que deu o resultado) 
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116 P: o que é o divisor...?  

117 A3: o que vai dividir... não... o que vai dividir nã::o...  

118 A4: é o divisor  

119 P: é::... o que é o dividendo...?  

120 As: é o número que vai ser dividido  

121 P: e que é o divisor...? 

122 A5: divisor é o número que vai ser dividido  

123 As: divisor é o número que vai dividir 

124 P: diviso::r 

125 A5: é que vai ser dividido  

126 A6: é que vai dividir 

127 A7: é que vai dividir 

128 P: o que vai dividir 

129 A5: então dividido 

130 P: e quem é o dividendo...? 

131 As: é o que vai ser dividido 

132 A5: há é  

133 P: ok 

134 Alunos conversam... 

 

 

Ressaltamos que a professora utilizou a metalinguagem para tentar explicar os 

significados dos termos científicos da Matemática dividendo, divisor, quociente e resto 

proferindo ―/.../ dividendo é o número que vai se::r dividido... o divisor é o número que va::i 

dividir /.../ quociente é o resultado da divisão /.../ o que é o resto...? é o que sobra...‖ (turnos 

92, 98 e 100) e suas respectivas funções numa operacionalização de divisão. Percebemos que 

a docente construiu o texto oral fazendo perguntas em que ela mesma respondeu, e ao mesmo 

tempo, permitindo a participação dos alunos na discussão. Nesse ponto, como menciona a 

própria professora, existem alunos com dúvidas perguntando aos colegas sobre o conteúdo, 

com isso, a professora ampliou a discussão, fornecendo a oportunidade para que os alunos 

pudessem compartilhar as ideias sobre o conteúdo, promovendo um intercâmbio de 

informações, em que os estudantes se interagiam oralmente. 

Observamos que a professora explicou novamente na tentativa de favorecer a 

compreensão dos alunos, mas repetiu o mesmo processo, realizado anteriormente, no qual 

escreveu os exemplos no quadro branco e explicou fazendo várias perguntas, ora respondida 

por ela, ora respondida pelos alunos. Mesmo assim, a professora aproveitou o momento de 

manifestação dos alunos que apresentaram dúvidas para explorar mais o conhecimento dos 

educandos, promovendo o diálogo de forma colaborativa, promovendo ao aluno a 

oportunidade de escutar os colegas e, partindo do raciocínio compartilhado por estes, em 

conjunto, refletir sobre o seu raciocínio matemático em sala de aula (ABRASIL, 1997).  

Nesse contexto, destacamos a importância da linguagem oral que possibilita a 

interação coletiva dos alunos, compartilhando informações num processo de compreensão em 
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que o aluno, ao escutar um ao outro, tem confiança ao analisar suas ideias e comunicar 

matematicamente (CÂNDIDO, 2001). Conforme Smole (2001), o nível de compreensão de 

um conceito está relacionado com a capacidade de comunicá-lo, visto que quanto mais se 

compreende um determinado conceito, melhor o aluno pode expressar-se a respeito de tal 

consideração. Segundo D‘Amore (2007), a Matemática possui uma linguagem específica em 

que ―[...] um dos objetivos principais de quem ensina é o de fazer com que os alunos 

aprendam, não apenas entendam, mas também de que se apropriem dessa linguagem 

especializada‖ (D‘AMORE, 2007, p. 249).  

Embora todo esse esforço, verificamos algumas situações importantes na construção 

do texto falado para tratar dos conceitos científicos na Matemática, como por exemplo, em 

relação a colocação do verbo ―ser‖. Percebemos que a professora fez uso das palavras ―vai‖, 

―vou‖ e ―ser‖, para explicar a função que cada elemento (dividendo, divisor, quociente e 

resto) exerce na divisão e seu significado. A docente ao perguntar ―/.../ o que é o divisor...?‖ 

(turno 121), o aluno responde expressando ―/.../ divisor é que vai ser dividido‖ (turnos 122 ). 

O verbo ―ser‖ empregado na frase mudou o sentido e parece responder ―/.../ o que é o 

dividendo...?‖, perguntado pela professora (turno 119). A resposta dada pelo aluno causou um 

conflito de ideias que teve a correção logo em seguida pelos estudantes (turnos 123, 126 e 

127) e pela professora (turno 128).  

Verificamos que, apesar das correções, o aluno parece não ter compreendido, ao 

expressar ―/.../ então dividido‖ (turno 129) confirmando sua resposta. Mas, na sequência do 

discurso a professora ao fazer uma pergunta aberta a turma para identificar ―/.../ quem é o 

dividendo...?‖ (turno 130), alguns alunos respondem ―/.../ é o que vai ser dividido‖ (turno 

131), fazendo com que o aluno, no turno 132, expresse ―há é‖ demonstrando ter 

compreendido que o divisor é ―/.../ o que vai dividir‖ o número considerado (turno 128). É 

importante destacar que, durante a exposição oral, devemos ter cuidado para não cometermos 

erros ao expressarmos de maneira que cause ambiguidade na explicação dos conceitos 

científicos da Matemática. Para Bakhtin (2006), a compreensão na interação é um processo e 

―toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o 

ouvinte se torna falante‖ (BAKHTIN, 2003, p. 271). Nesse sentido, uma característica da 

compreensão é a resposta, ou seja, a interação verbal.  

No Ex: 23 ilustrado, observamos que houve uma negociação, em que teve a 

participação dos alunos para que se pudesse chegar a conclusão acerca do significado e da 

função dos termos matemático dividendo, divisor, quociente e resto. O trecho (Ex: 23) revela 
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sinalizações em que as respostas apresentadas pelos alunos são questionadas por outros e, por 

meio da mediação da professora, chega num resultado final discutindo coletivamente o 

conteúdo. A discussão coletiva, marcada pela participação dos alunos em sala de aula, 

possibilitando o compartilhamento das dúvidas, escutando o colega,  fazendo interrogações, 

respondendo, sugerindo, lendo, escrevendo e analisando as ideias e concepções do outro, pode  

proporcionar situações em que o alunado internaliza os conceitos referentes à linguagem 

Matemática, fazendo uma conexão com as próprias ideias, e assim permitindo ao aluno por 

meio dos procedimentos de comunicação desenvolver o pensamento matemático (CÂNDIDO, 

2001). 

A forma como a professora explicou os termos matemáticos é entendida como um 

discurso que relativiza o rigor da linguagem Matemática. O fragmento (Ex: 23) demonstra a 

tentativa de a professora falar uma linguagem que favoreça a compreensão dos estudantes, ao 

utilizar essa linguagem, tornando seu discurso mais acessível aos alunos. No entanto, a 

linguagem oral nas aulas da Matemática deve ser considerada, pois, na maioria das vezes, os 

indícios de compreensão do aluno podem ser revelados, por meio da expressão verbal 

(BRASIL, 1988). A linguagem verbal oral é destacada nas pesquisas de Vizolli e Soares 

(2016), para esses autores ao ―[...] executar o registro verbal oral o sujeito pensa sobre o 

objeto em questão [...] o registro verbal oral pode se constituir numa valiosa fonte de 

informações para que os professores possam conhecer o que os alunos já sabem sobre o objeto 

de estudo‖ (VIZOLLI e SOARES, 2016, p. 95).  

No fragmento (Ex: 23), observamos que a professora, além de promover situações 

para os alunos participarem da leitura, criou mais oportunidades para os alunos expressarem 

oralmente seus raciocínios Matemáticos (ANDRINI e VASCONCELLOS, 2012). No 

decorrer das aulas, a professora, na medida em que foi lendo o texto escrito e explicando o 

conteúdo, percebe, a partir das respostas apresentadas pelos alunos, que alguns deles podem 

estar compreendendo, já outros podem demonstrar dúvida acerca do assunto. Em suas aulas, a 

docente faz a leitura da metalinguagem para expor o conteúdo e, em seguida, expôs exemplos 

no quadro para explicar a aplicabilidade dos critérios de Divisibilidade.   

No trecho (Ex: 25) transcrito a seguir, extraído do corpus desta pesquisa (turnos 382-

400), mostra uma situação em que a professora tenta explicar o critério de Divisibilidade por 

4, e que, na sua explicação, a docente formula perguntas e ao mesmo tempo dá a resposta. 

Além disso, apresenta um exemplo que tenta envolver os alunos na discussão do conteúdo, 

questionando-os, na tentativa de favorecer sua compreensão. 
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Ex: 24 (Texto Escrito)  

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24,... são divisíveis por 4. (Fonte: apostila) 

 
Ex: 25 (Aula 3)  

  /.../ 

382 P: divisibilidade por quatro e por oito, quando é que eu tenho um número divisível por 

quatro...? e um número divisível por oito...? gente... 

            383 A1: quatro vezes oito... 

            384 A2: oito menos dois... 

            385 A3: por dois...  

            386 P: quando ele (o número) for o quê...? um número par e esteja dentro desses números 

terminado em zero... em quatro... em oito... em doze... em dezesseis... em vinte... e 

vinte e quatro... então esses são números divisível... então os números terminados em 

zero... quatro... oito... doze... dezesseis e vinte são vinte e quatro desculpe são números 

o quê...? divisível por quatro e também por oito...  

387 P: por exemplo... se eu tivesse um número aqui (escreve no quadro) duzentos... ele é um 

número divisível por quatro...? 

388 A4: hum hum... 

389 A5: não... 

390 P: não... por quê...? 

391 A6: sim:: ... 

392 P: sim... por quê...? 

393 A3: porque ele é par...   

394 P: porque ele é par... porque mais... porque ele é terminado em... 

395 A7: zero... 

396 A6: zero... 

397 A8: zero...  

398 P: porque ele é terminado em... zero... se a gente pegar dividir por quatro e dá cinquenta... 

porque cinquenta vezes quatro...  

399 A4: duzentos...  

400 P: duzentos... ok... 

 

Para explicar o critério de Divisibilidade por 4 e por 8, a professora iniciou a discussão 

fazendo duas perguntas ―/.../ quando é que eu tenho um número divisível por quatro...? e um 

número divisível por oito...?‖ (turno 382), em que esperava respostas conforme a definição 

dos critérios de Divisibilidade por 4 e por 8. Observamos que o aluno tentou responder as 

perguntas da professora tentando fazer relação entre os critérios de Divisibilidade por 4 e por 

8 expressando ―/.../ quatro vezes oito‖ (turno 383), como, talvez no entendimento do aluno, 

tivesse que multiplicar 4 (referente ao critério de Divisibilidade por 4) por 8 (referente ao 

critério de Divisibilidade por 8). Nesse ponto, o aluno parece não demonstrar entendimento e, 

na sequência, alguns deles apresentam respostas testando se a professora iria apontar a 

alternativa correta. Entendemos que as respostas dos alunos não condisseram com a definição 

do critério de Divisibilidade por 4 e por 8 (turnos 383, 384 e 385). 
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Em seguida, no turno 386, a professora tenta explicar os critérios, associando a 

terminação de alguns números que fosse divisível por 4, como por exemplo, os números 

terminado em zero, em quatro, em oito, em doze e vinte quatro citado por ela fazendo 

perguntas e auto respondendo. Quando a professora expressa que os números ―/.../ terminados 

em zero... quatro... oito... doze... dezesseis e vinte são vinte e quatro desculpe são números o 

quê...? divisível por quatro e também por oito...‖, confirmando que são ―/.../ divisível por 

quadro e também por oito‖ (turno 386), essa explicação pode ter confundido o aluno em 

relação ao critério de Divisibilidade por 4 e por 8, pois alguns números com essa terminação 

podem ser divisíveis por 4 e por 8 e outros não, como por exemplo, 30, 34 e 38 não são 

números divisíveis por 4 e nem por 8.   

Para esclarecer melhor tal critério, a professora cita um exemplo referente a apostila e 

escreveu no quadro (turno 387), no qual a docente questiona os alunos a refletirem sobre suas 

respostas, a fim de fixar o conteúdo. No trecho (turnos 387-400), em que foi construído o 

texto oral pelos interlocutores, na tentativa de discutir o critério de Divisibilidade por 4 e por 

8, revela a dificuldade dos estudantes em compreender esses critérios, uma vez que tais 

critérios não são fáceis de serem identificados para os alunos do 6° Ano, ou também pela 

forma como foi tratado possa ter dificultado sua compreensão.  

Percebemos que na discussão entre a professora e os alunos não fica claro a 

aplicabilidade do critério de Divisibilidade por 4 ao número 200, pois os alunos mencionam 

nos turnos 393, 395, 396 e 397, que o número é divisível por 4, pois termina em (zero) 0, 

sendo confirmado, no turno 398 pela professora. Sabemos, por exemplo, que o número 50 

termina com o algarismo zero, porém não é divisível por 4, nesse caso, conforme o critério de 

Divisibilidade por 4 um número é divisível por 4 quando terminar em 00 (zero, zero) ou os 

dois últimos algarismos do número formam um número que seja divisível por 4, como por 

exemplo:  os números 1300 e 324. Na fala da professora, no turno 398, dar a entender que um 

número terminado apenas em (zero) 0 é divisível por 4, quando ela confirma ―/.../ porque ele é 

terminado em... zero‖, concluindo o turno sobre o que os alunos já haviam mencionado, ou 

seja, reforçando o raciocínio dos alunos (turnos 395-397). Nesse caso, não é que o número 

seja terminado em zero, mas que termine em (zero, zero) 00 para que seja divisível por 4, no 

entanto a leitura da professora, neste momento da aula, pode ter dificultado a compreensão do 

aluno, em relação ao critério. No Ex: 25, compreendemos que na discussão mediada pela 

professora, vários alunos participaram, alguns deles ainda com dúvida.   
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Na construção do texto oral, pelos interlocutores em sala de aula, o par adjacente-

pergunta/resposta, como já mencionado nos exemplos anteriores, exerce uma função essencial 

na conversação, não é fácil encontrar um diálogo sem fazer o uso deste recurso. No exemplo a 

seguir, mostramos uma situação em que a professora inicia a aula retomando o conteúdo, 

discutido nas aulas anteriores, referente aos critérios de Divisibilidades por 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 

10. Na ocasião, a professora afirma que irá fazer uma revisão sobre o critério de 

Divisibilidade estudados, permitindo que os alunos utilizassem o livro didático para 

acompanhar a discussão. A professora inicia a discussão, em sala de aula, de forma que a 

construção do texto oral é monitorada com base nas perguntas e respostas.  

 

Ex: 26 (Aula 4) 

 

  /.../ 

523 P: quando é que um número é:: ele é divisível por dois...?  

524 A1: quando ele for par...  

525 P: quando ele for par e quando for terminado em dois... seis... quatro... né isso...? muito bem... 

quando é que eu tenho um número divisível por três...?  

526 As: quando os algarismos somados der três... 

527 P: quando... se a soma dos seus algarismos der três ou um número divisível por três... quando 

é que eu tenho um número divisível por seis...?  

528 As: (  ) 

529 A: quando ele é divisível por dois e por três  

530 P: muito bem... quando é que eu tenho um número divisível por dez...?  

531 As: quando ele é pa::r e::... 

532 P: termina em::...? 

533 As: zero 

534 P: ok... também... quando é que eu tenho um número que é divisível por nove...? 

535 As: quando é ímpar e é divisível por nove... 

536 P: se a soma dos seus algarismos der nove ou um número divisível por::...? 

537 As: nove 

538 P: nove... presta atenção... e quando é que um número dividido por cinco?  

539 As: quando ele termina em cinco ou zero  

540 P: muito bem... quando termina em cinco ou em? 

541 A2: zero 

542 P: zero 

543 P: ok... se eu botasse um número duzentos... ele é divido por cinco...?  

544 A3: não 

545 As: é é é 

546 P: é::,porque ele é divisível por cinco? 

547 As: porque termina em zero 

548 P: duzentos termina em?  

549 As: zero 

550 P: e qual dos critérios para quando um número é divisível por cinco...? 

551 P: quando ele terminar em cinco e terminar em? 

552 As: zero 
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553 P: agora... preste atenção... preste atenção... quando é que eu tenho um número dividido por 

oito...?  

554 A4: quando ele é par e:: ... 

555 As: quando ele é par e termina em zero zero zero e é divisível por oito... 

556 P: ok... 

 

O fragmento (Ex: 26) revela a participação dos interlocutores na conversação, 

revelando um ritmo discursivo que é iniciado e mantido através de perguntas e respostas 

(processo muito comum na língua falada), sendo presença marcante na organização do texto 

oral da professora. Observamos que, inicialmente, a professora introduz o tópico discursivo 

com uma pergunta (turno 523), exigindo uma resposta que logo em seguida é apresentada 

pelo aluno (turno 524). Comumente, se introduz um tópico discursivo por uma pergunta que 

demanda uma resposta e, nesse viés interacional, se constitui o evento comunicativo acerca do 

assunto estudado (FÁVERO, 2002).  

O texto matemático construído, assim como apresentado nos outros exemplos, o par 

adjacente-pergunta/resposta exerceu uma função essencial na organização da conversação, 

controlando o encadeamento de ações, em que as sequências discursivas produzidas pelos 

interlocutores demonstram a participação dos alunos na discussão do conteúdo. As perguntas 

que compõem o texto oral – construído entre professora e alunos, são caracterizadas como 

perguntas encadeadas lingando o texto entre si, esse tipo de pergunta é classificado por 

Coracini (1995) como facilitadora da aprendizagem.  

Observamos que os alunos responderam às perguntas elaboradas pela professora, na 

qual esperava uma resposta conforme a definição de cada critério de Divisibilidade (turnos 

524, 526, 529, 531, 533, 539, 547, 554 e 555). Percebemos que os alunos tiveram dificuldades 

em responder as perguntas que tratava acerca dos critérios de Divisibilidade por 3 e por 9 

(turnos 526 e 535). Acreditamos que, apesar dos alunos responderem as perguntas da 

professora, somente isso, não garante que eles possam ter adquirido conhecimento necessário 

para identificar todos os critérios discutidos, uma vez que o padrão de alguns dos critérios não 

seja tão simples de serem identificados, ou seja, exige do aluno um grau de abstração maior.  

Durante as aulas de Matemática, há situações em que os alunos podem encontrar 

palavras que não conheçam o significado, escrita na linguagem Matemática, sendo natural que 

eles perguntem seu significado. No entanto, o professor de Matemática possui a 

responsabilidade de esclarecer o significado do termo empregado na linguagem Matemática, 

possibilitando a compreensão por parte dos alunos. Para verificar algumas situações dessa 

natureza, ocorridas nas aulas da professora, vejamos os Ex: 28, Ex: 29 e Ex: 31, apresentados 

posteriormente. No trecho seguinte (Ex: 28), em que se discutiu o critério de Divisibilidade 
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por 4, a docente leu exemplos da apostila para os alunos verificarem se os números citados 

eram ou não divisíveis por 4. No final da discussão, um dos alunos questiona a professora 

perguntando ―/.../ critério de que...‖. 

 

Ex: 27 (Texto Escrito)  
b) 1380 é divisível por 4? c) 4526 é divisível por 4? d) 764740 é divisível por 4? (Fonte: apostila) 

 

Ex: 28 (Aula 3) 

 

  /.../ 

409 P: mil... mil trezentos e oitenta é divisível por quatro...? 

410 A1: é...  

411 A2: é... 

412 A3: não...  

413 P: quarente e cinco não... quatro mil quinhentos e vinte e seis é divisível por quatro... 

414 A1: é... 

415 A4: é::... 

416 A5: sim:: não... 

417 A3: é... é não... 

418 A1: é... sim... é sim 

419 Ax: é nã::o...  

420 P: esse número gigantesco ai... setecentos e sessenta e quatro mil setecentos e quarenta é 

divisível por quatro...? 

421 A1: é:: ... 

422 A1: é... sim 

423 A2: é... 

424 A6: é... 

425 A5: é...  

426 A3: é não... 

427 A4: é:: ... 

428 A3: é não... é não...   

429 A1: há:: é  

430 Ax: é não... é não... é não...  

431 P: ô na outra página... onde tem critério de divisibilidade por seis... 

432 Ax: critério de que...? 

433 P: divisibilidade... 

434 P: a última página né... 

 

Observamos que a professora introduz o conteúdo lendo o exemplo citado na apostila 

e, nos turnos 410 e 411, os alunos respondem confirmando que o número 1380 é divisível por 

4 e o aluno no turno 412 questiona não ser divisível por 4. A discussão segue e, no turno 413, 

a professora continua realizando a leitura de outro exemplo da apostila, em que há um debate 

entre os alunos que responderam ser ou não divisível por 4. Notamos que a professora não 

questiona os alunos sobre suas afirmações durante a discussão, apenas leu a pergunta do texto 

escrito (turnos 409, 413 e 420). Identificamos, então, que no turno 420, a docente leu a 

pergunta sobre o exemplo da apostila e, os alunos continuaram afirmando que o número 

764740 é ou não divisível por 4 (turnos 421-425 e 427). O aluno, no turno 417, afirma que o 
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número é divisível por 4, mas, após uma pausa, e ao consultar o colega conclui que não é 

divisível expressando ―/.../ é... é não‖, ou seja, o aluno precisou compartilhar as informações 

para obter a conclusão.  

Continuando a discussão em sala de aula, no turno 429, o aluno parece ter chegado à 

conclusão que o número 764740 é divisível por 4, ao expressar ―/.../ há:: é‖, após ter 

verificado, no caderno, efetuando a divisão de 40 por 4, conforme o critério de Divisibilidade 

por 4. O aluno dividiu o número formado pelos dois últimos algarismos do número sem ser 

preciso efetuar a divisão do número completo. Já o estudante nos turnos 426, 428 e 430, 

parece chegar à conclusão que o número não é divisível por 4, apesar do número 764740 ser 

divisível por 4. 

O fragmento (Ex: 28) revela que alguns alunos demonstraram dificuldades na 

compreensão do conteúdo, nesse caso, a professora, enquanto mediadora do conhecimento em 

sala de aula, não se preocupou com a situação apresentada pelos alunos. Percebemos que, no 

turno 432, o aluno (com participação esporádica) fez uma pergunta relacionada ao critério de 

Divisibilidade em que a professora somente complementou a frase desconsiderando o 

significado. Quando o aluno perguntou ―critério de que...?‖ ele queria saber o significado de 

Critério de Divisibilidade, nesse caso, o aluno continuou sem resposta para sua pergunta. 

A seguir, o trecho (Ex: 29) mostra outra situação semelhante ao exemplo anterior (Ex: 

28), no qual um aluno também fez uma pergunta relacionada ao termo específico da 

linguagem Matemática ―/.../ o infinito... é o quê...? ‖, sendo fundamental a explicação do 

significado por um profissional da área. No exemplo, a professora discutiu o critério de 

Divisibilidade por 2, mas antes, explicou como se constitui a sequência dos números pares.  

 

Ex: 29 (Aula 2)  

  /.../ 

276 P: como é que eu vou descobrir que um número é par...? por exemplo... quando eu pego 

dois quatro seis é uma sequência... não é...? dois com dois quatro... quatro com dois 

seis... seis com dois oito... então... oito com dois?... 

277 A1: nove... dez... 

278 P: dez... então o próximo número dividido por dois seria quem...? dez e depois do dez...? 

279 A2: doze... 

280 As: doze... quatorze... dezesseis... dezoito... vinte... vinte dois ... 

281 P: sempre eu ia adicionando o que...? dois... né isso e assim até... até o infinito... até o 

infinito... 

282 A3: o infinito... é o que...? 

283 Alunos conversam 

284 P: vamos lá... pessoal por favor... 

285 Alunos conversam  
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286 P: ô::... preste atenção nós descobrimos que... quando é que um número... é pra vocês 

responder viu... né pra me não... quando é que um número... ele é dividido por dois... 

divisível por dois...? 

287 A4: quando ele é par...  

288 A5: quando ele é par... 

289  P: quando ele é par e para descobrir quem são os números a gente faz o que...? 

290  A4: dividir por dois... 

291  P: além de dividir por dois... 

292  A5: acrescentar dois...  

293  P: acrescentar dois...  

 

Observamos que a professora iniciou a discussão com a participação dos alunos. 

Durante a fala dos interlocutores, se discutiu a sequência dos números pares para descobrir os 

números pares existentes (turnos 276-280). No turno 281, a docente expressa o padrão que 

assume a sequência dos números pares e, em seguida, apresenta um termo específico da 

linguagem Matemática ―/.../ até o infinito‖ que talvez até aquele momento fosse a primeira 

vez que o aluno escutava tal palavra. Logo em seguida, no turno 282, o estudante pergunta a 

professora, ―/.../ o infinito... o que é? ‖, e a docente por sua vez não explicou o significado 

deixando uma lacuna no entendimento do aluno sobre esse termo na Matemática. A 

professora deveria ter feito uma discussão para esclarecer ao aluno o significado dessa 

palavra, pois a leitura interpretativa das expressões Matemáticas possibilita uma melhor 

compreensão dos enunciados, ajudando o estudante a entender o texto matemático e, 

respectivamente, permitindo a conversão da linguagem corrente para linguagem Matemática 

(MACHADO, 1998). Percebemos também que, além de explorar o critério de Divisibilidade 

por 2, os alunos descobriram como identificar um número par.  

O trecho a seguir (Ex: 31), extraído do corpus desta pesquisa (turnos 191-196), mostra 

outro exemplo em que a docente expressa um termo específico da linguagem Matemática e 

tenta explicar o significado do termo matemático ―número natural‖.  

 
Ex: 30 (Texto Escrito)  
Um número natural é divisível por outro número natural (exceto o zero) se a divisão entre eles é exata, 

ou seja, tem resto 0 (zero). (Fonte: apostila) 

 

Ex: 31 (Aula 1) 

  /.../ 

191 P: vamos mais pra frente... um número natural... o que é um número natural...? 

192 A1: um... 

193 P: um... dois... três... quatro... cinco... seis... 

194 As: quatro... cinco... seis...  

195 P: todos os números... existentes... então um número natural é divisível por outro 

número natural exceto o::? zero se a divisão entre eles é exata ou seja tem resto? 

zero... né isso... 

196 A2: é isso ai... 
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Verificamos que, para a explicação, a professora fez a leitura do texto escrito e citou 

os números que compõem a sequência dos números naturais. No turno 191, a docente 

pergunta ―/.../ o que é um número natural...?‖ e no turno 192, o aluno responde ser o número 1 

(considerado o primeiro número da sequência dos números naturais)
12

, sendo complementado 

pela professora, ao expressar a sequência dos números ―/.../ um... dois... três... quatro... 

cinco... seis...‖ (turno 193), que por sua vez os alunos acompanham a professora ao 

pronunciar a sequência dos números (turno 194). Para tentar explicar o significado de um 

número natural, a professora apenas apresentou a sequência dos números naturais. Apesar 

disso, a docente continuou realizando a leitura marcada pela presença do termo matemático e 

os alunos não demostraram interesse em saber o significado de número natural.  

No decorrer das aulas da professora, percebemos que os alunos participaram com mais 

frequência, fazendo uso da linguagem oral, possibilitando o exercício da comunicação 

matemática, conforme apresenta os PCN (BRASIL, 1997) em seus objetivos grais. No 

fragmento seguinte (Ex: 33), extraído do corpus desta pesquisa (turnos 435-485), é 

apresentado como a professora e os alunos construíram o texto matemático para explicar se o 

número 96 é divisível por 6, após ter discutido o critério de Divisibilidade por 6, em que foi 

realizada a leitura do texto, citando exemplos, a fim de compreender o critério. 

Ex: 32 (Texto escrito) 

Um número natural é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. (Fonte: 

apostila) 

Ex: 33 (Aula 3) 

  /.../ 

435 P: olhe quando é que eu tenho... gente silêncio... critério de divisibilidade por seis... um 

número natural é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo... 

(leitura do texto escrito) por exemplo o seis... olhe pro quadro... quando eu tenho o 

número seis... eu posso dividir seis por dois...? 

436 A1: pode  

437 A2: sim  

438 A3: dá dois... 

439 A4: três   

440 P: e posso dividir seis por três... 

441 A2: sim 

442 A1: pode 

443 A1: dois  

444 A3: dois  

                                                             
12 Alguns matemáticos, mais recentemente, optaram por incluir o zero nesta sequência. Escrevemos a sequência 

dos números naturais assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... (ANDRINI e VASCONCELLOS, 2012, p. 25) 
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445 P: então o número seis ele é um número divisível por seis... porque ao mesmo tempo 

que ele é dividido por três ele também é dividido por dois... vamos pensar em outro 

número... dezoito... dezoito dividido por dois... dá:: quan::to...? 

446 A2: nove 

447 A5: nove 

448 P: e dezoito dividido por três...? 

449 A5: dá::... 

450 A6: seis  

451 A5: seis  

452 P: três vezes seis... dezoito... então ao mesmo tempo que ele é dividido por dois ele 

também é dividido por três... preste atenção... então dezoito é um número dividido por... 

seis... é:: como é que vou perguntar a vocês agora... quando é que eu tenho... um 

número... divisível por seis...? 

453 Ax: quando somar...  

454 A2: quando o número é divisível por três e por dois 

455 Alunos conversam e a professora chama a atenção 

456 P: bora pessoal... se eu botar (escreve no quadro) o número noventa e seis... eu quero 

que vocês me digam se ele é divisível por seis...? 

457 A7: é... 

458 P: tem certeza Herbeti... 

459 A7: é não... 

460 Alunos conversam... 

461 P: vamos lá... vamos lá... silêncio...  

462 P: nove dividido por dois...? 

463 A2: quatro... 

464 P: duas vezes quatro... 

465 As: oito... 

466 P: para nove... 

467 Ax: um... 

468 A7: zero... 

469 A5: professora dá quarenta e oito...  

470 P: dezesseis dividido por dois... 

471 As: oito... 

472 Ax: oito...  

473 P: duas vezes oito dezesseis para dezesseis... nada... então eu já sei que noventa e seis é 

dividido por dois e agora vou ver se noventa e seis também é divisível por três...  

474 A2: é...  

475 P: nove dividido por três...? 

476 Ax: três... 

477 P: três vezes três nove para nove zero... 

478 A5: professora dá::... 

479 P: seis dividido por três...? 

480 As: dois... 

481 A7: dá quarenta e oito... 

482 A5: professora dá dezesseis 

483 P: duas vezes três seis... logo noventa e seis também é divisível por...? 

484 As: seis... 

485 Alunos conversam... 

 

Analisamos que, logo no início (turno 435), a professora realizou a leitura do texto 

escrito para expor a definição do critério de Divisibilidade por 6 e, em seguida, escreve no 

quadro o número 6, em que verifica se é divisível por 2 e também por 3 com a participação 
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dos alunos na discussão (turnos 436-444). Observamos que a professora (turno 445), além de 

confirmar o resultado das divisões realizadas pelos alunos, apresentou outro exemplo para 

verificar o critério, que é discutido facilmente pelos alunos (turnos 446-451) sendo reavaliado 

pela professora (turno 452) como forma de reforçar as respostas dos estudantes. Ainda, no 

turno 435, a professora perguntou novamente ―/.../ quando é que eu tenho um número 

divisível por seis...?‖, o aluno, no turno 453, inicia a resposta, não percebendo que era uma 

resposta inadequada, parece ter confundido com o critério de Divisibilidade por 3 e por 9. Já 

no turno 454, o aluno responde ao questionamento conforme a definição do critério de 

Divisibilidade por 6.  

Observamos que a professora tentou explicar o critério de Divisibilidade por 6 

apresentando a definição e exemplos para verificar a aplicabilidade do critério. No turno 456, 

a docente apresentou para os alunos mais um exemplo, a fim de explorar o critério de 

divisibilidade por 6 perguntando ―/.../o número noventa e seis... eu quero que vocês me digam 

se ele é divisível por seis...?‖. Percebemos que um dos alunos, passado certo tempo, afirma 

que o número 96 é divisível por 6, talvez ele tenha utilizado o critério para responder, mas 

muda de ideia quando a professora expressa ―/.../ tem certeza‖ (turno 458), sendo 

compreendido como se sua resposta inicial estivesse errada, fazendo com que este aluno 

desconsiderasse sua resposta (turno 459). 

Percebemos, então, que, apesar da resposta dada pelo aluno (turno 457), a professora 

resolveu verificar se o número é realmente divisível por 6 realizando os cálculos. Para isso, 

ela escreveu a continha no quadro branco, ou seja, armou a divisão de 96 por 2 (usando o 

método da chave) e, em seguida, 96 por 3 para verificar se o número é divisível por ambos os 

números 2 e 3. Observamos que, enquanto os alunos discutiam a divisão de 96 por 2 e em 

seguida 96 por 3 (462-484), alguns alunos adiantaram-se no exercício, apresentando a 

resposta referente a divisão de 96 por 2, expressando a afirmação ―dá quarenta e oito...‖ (turno 

469 e 481), parece que esses alunos somente se preocuparam em dividir 96 por 2. Após 

realizar as divisões (turno 462-484), concluiu-se que o número 96 é divisível por 6, pois é 

divisível por 2 e também por 3, conforme afirma o critério de Divisibilidade por 6.  

Ao utilizar o critério de Divisibilidade, não seria preciso efetuar as divisões por 2 e 3, 

uma vez que deveria apenas verificar se o número 96 é par, nesse caso sim, logo é divisível 

por 2 segundo o critério de Divisibilidade por 2. Em seguida, analisaria se esse número 

também é divisível por 3, ou seja, basta verificar se a soma dos algarismos do número 96 

resulta em um número divisível por 3, e como a soma de 9 + 6 é igual a 15 que é divisível por 
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3 (podendo aplicar a regra novamente, ou seja, somando os algarismos de 15 resulta em 6 e 6 

é divisível por 3), daí conclui que o número 96 é divisível por 6. Essa é finalidade de se 

utilizar o critério de Divisibilidade por 6. Neste caso, a professora preferiu verificar a validade 

de tal critério realizando os cálculos.   

O trecho (Ex: 33) revela um diálogo em que o par adjacente está presente. Com isso, 

observamos que a professora realizou a leitura do texto escrito e, na medida em que lia, 

explicava o conteúdo. A conversação gerada pelos falantes participantes em sala de aula 

revela situações que a professora faz perguntas e ela mesma responde suas indagações e 

situações em que as perguntas são respondidas pelos alunos encadeando (ligando) o texto 

entre si (CORACINI, 1995), através de perguntas abertas. Além disso, percebemos que o 

texto produzido oralmente pelos interlocutores foi monitorado pela professora para onde 

convergem as falas do aluno (CORACINI, 1995). Dessa maneira, compreendemos marcas da 

leitura colaborativa, em que a professora busca envolver diferentes alunos na discussão, 

realizando a leitura do conteúdo e, durante a leitura, questiona os estudantes instigando a 

participação coletiva na discussão em sala de aula (BRASIL, 1997).  

A leitura, a linguagem oral e a linguagem escrita, no mundo contemporâneo são 

condições fundamentais para o enfrentamento das necessidades da vida em sociedade. Esses 

recursos permitem que o sujeito possa ter acesso às informações nas diversas modalidades. A 

leitura do texto escrito e o texto oral construído em sala de aula são meios utilizados com 

frequência pelos professores e alunos para explorar o conhecimento matemático. Nesse 

contexto, chamamos atenção para a linguagem verbal em sala de aula, pois, na maioria das 

vezes, o aluno não consegue dominar a escrita para expressar seu pensamento matemático, 

mas pode expor seu raciocínio por meio da oralidade (BRASIL 1998; CAVALCANTI, 2001). 

O conhecimento matemático, sendo discutido com a participação dos alunos em sala 

de aula, empregando a leitura do texto escrito da Matemática para tratar dos critérios de 

Divisibilidade. Observamos que a professora concomitantemente realizou a leitura e 

interpretação dos enunciados matemáticos, enquanto ao mesmo tempo explorava os termos 

específicos da linguagem Matemática (MACHADO, 1998, 2011). Alguns alunos 

apresentaram dificuldades em compreender os textos escritos da Matemática devido, segundo 

eles, não compreenderem os termos técnicos e científicos da Matemática, isto é, ―tenho 

dificuldade de interpretar os problemazinhos‖.  Isso, por sua vez, é uma latência que perpassa 

e influência no desempenho dos alunos em ler e interpretar os enunciados matemáticos.  
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Durante a realização das aulas, identificamos que os alunos participaram da leitura a 

pedido da professora, respondendo às perguntas feita pela mesma com intuito de encadear 

uma resposta. Observamos também que, nas aulas, os alunos em alguns momentos se 

engajaram na leitura e com relação às respostas, muitas foram emitidas de maneira automática 

ou estiveram induzidas pela palavra da docente. Em alguns momentos, a professora foi 

construindo o texto oral, fazendo perguntas e dando pistas para os alunos encadearem as 

respostas. Na leitura colaborativa, a professora, na medida em que lia o texto, interagia com 

seus alunos, provocando questionamentos. O fato dos alunos, em suas participações 

interacionais, terem respondidos as perguntas da professora não garante que eles possam ter 

compreendido todo o conteúdo discutido em sala de aula. O aluno respondeu o enunciado do 

falante, mas acreditamos que, para os estudantes terem compreendido a leitura, seria preciso 

que eles compreendessem o conteúdo.  

Percebemos que, apesar de alguns alunos terem certo domínio em divisão, mas em 

relação aos critérios de Divisibilidade, não acreditamos que a forma como foi explorado o 

conteúdo não tenha ocorrido a compreensão de todos os critérios, uma vez que não é fácil 

identificar alguns dos critérios discutidos pela professora em tão pouco espaço tempo. 

Observamos também que alguns alunos tiveram considerável facilidade em identificar os 

critérios de Divisibilidade por 2, 3 e 5, que são os mais usuais no ensino fundamental (6º 

Ano).  

A partir das discussões apresentadas, podemos ressaltar que a leitura pode fazer parte 

das aulas de Matemática para trabalhar de maneira aprofundada o conteúdo em sala de aula. A 

leitura contribui tanto na exposição do conhecimento pelo professor quanto na compreensão 

do assunto problematizado, estudado, por parte do aluno, além de ampliar as habilidades da 

língua no que se refere à compreensão do texto oral e escrito. Nesse viés, ressaltamos a 

importância do estudo e da leitura nas aulas de Matemática, uma vez serem caminhos que 

contribuem para superar as dificuldades dos alunos em relação à Matemática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa resultou da atuação em sala de aula, por parte do professor de 

Matemática que percebeu algumas dificuldades apresentadas pelos alunos, em relação à 

leitura nas aulas de Matemática. O problema de pesquisa surgiu a partir dessa situação que 

dificulta os alunos em abordar o conteúdo da Matemática na sala de aula. Partindo dessa 

premissa, resolvemos observar uma professora de Matemática lecionando aulas, a fim de 

saber como estava sendo explorada a leitura na construção do conhecimento matemático, 

verificando o texto oral construído pelos interlocutores (professora-alunos alunos-alunos), ao 

discutir o conteúdo Divisibilidade em sala de aula.  

O presente trabalho teve como embasamento a abordagem qualitativa, fundada na 

Pesquisa de Campo, em que utilizou-se dos seguintes instrumentos de coleta: a observação, o 

questionário e as gravações em áudios que, por sua vez nos deram subsídio para os processos 

de construção e sistematização das informações, conforme exigência da pesquisa. A fim de 

responder aos questionamentos, entramos no espaço de sala de aula da professora e geramos 

os dados que foram a fonte de informações para reflexões acerca das questões de pesquisa.  

Ao analisar o corpus desta pesquisa, verificamos que a professora fez a leitura para 

expor e explicar o conteúdo em sala de aula. Durante a explicação do conteúdo, a docente 

provocou a participação dos alunos das discussões, sempre buscando envolvê-los na abertura 

de espaço para que os educandos pudessem realizar a leitura do texto matemático e, assim, 

participar verbalmente no momento em que a professora devolvia a palavra para os alunos 

expressarem seus raciocínios acerca do conteúdo discutido. 

Os recursos utilizados pela professora para realizar as aulas foram o livro didático e 

uma apostila, em que se realizou a leitura no texto escrito para discutir o conteúdo 

Divisibilidade em sala de aula. Para o desenvolvimento das aulas, a professora usou a 

metodologia da aula expositiva, fez exercício do livro e da apostila e escreveu na lousa o 

conteúdo para explicar, de maneira prática.   

É importante destacar que a leitura nas aulas de Matemática contribui na formação do 

aluno leitor, ao mesmo tempo em que possibilita melhorias no desempenho dos alunos na 

disciplina de Matemática. Durante o desenvolvimento das suas aulas, a docente introduziu o 

conteúdo explorando a leitura e provocando a participação dos alunos nas discussões, a partir 

das quais se construiu o texto oral, referente ao conteúdo Divisibilidade. Trabalhar o conteúdo 
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Divisibilidade com leitura colaborativa, conforme sugerem os PCN (BRASIL, 1997), permite 

a participação dos alunos nas discussões para tratar do conteúdo matemático em sala de aula.  

Na análise, realizamos reflexões, comungando com a ideia de que todo professor é um 

formador de leitor, não atribuindo à responsabilidade dessa tarefa árdua, apenas ao professor 

de Português, mas também todos os docentes de qualquer área do conhecimento. Cada 

disciplina possui uma linguagem que precisa ser comunicada, cabendo a cada profissional 

atuante, nas suas respectivas áreas do saber, promover o ensino explorando a leitura e 

contribuindo para a formação básica do aluno leitor. Acreditamos, assim, que o professor em 

qualquer área do conhecimento também possui a responsabilidade da formação do aluno 

leitor. 

No decorrer do estudo realizado, percebemos que a leitura desenvolvida nas aulas, em 

alguns momentos, constitui-se numa leitura decodificada pela professora a fim de 

exclusivamente expor e explicar o conteúdo, sendo, em algumas vezes, realizada também  

pelos alunos a pedido da mesma. Neste sentido, podemos compreender também que alguns 

alunos tiveram dificuldade de estabelecer um ritmo consideravelmente adequado para a 

leitura, como por exemplo, indicando a entonação, as pausas, a pronúncia, a pontuação. 

Nesses casos, o professor possui o papel de estabelecer um norte orientador para que o aluno 

possa se situar na leitura, sendo fundamental a contribuição do docente para o estudante 

abordar o texto escrito em qualquer linguagem. Percebemos que, durante a leitura realizada 

pelos alunos, alguns tiveram dificuldades, sobretudo, com a compreensão acerca do texto 

escrito na linguagem Matemática.  

Observamos que a professora buscou introduzir o conteúdo, de modo que os 

estudantes, em alguns momentos, tiveram espaço para interagir, conforme fossem discutindo 

o conteúdo para construir coletivamente o conhecimento. No momento da discussão, os 

estudantes se envolveram, usando o seu repertório de leitura, conforme as suas respectivas 

limitações, visto que a leitura é uma habilidade que se adquire ao longo do processo de 

aprendizagem significativa, que vai do ensino básico ao superior, com exercícios práticos que 

a estimulem. Habilidade necessária, inclusive, para lidar com as linguagens, pois a cada 

momento surgem novas linguagens que demandam determinadas habilidades dentro da 

leitura.  

O trabalho com a linguagem em sala de aula é fundamental, pois não acreditamos que 

o aluno desenvolva autonomia se ele não aprender a ler. A base da autonomia do pensamento 
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de ação é a leitura, o aluno provavelmente vai ter dificuldade de aprender a estudar 

Matemática sozinho se não aprender ler os textos com elementos matemáticos. 

No contexto da Matemática, quando observados o desempenho dos alunos nessa 

disciplina, percebemos que a maioria conseguiu expressar o conteúdo matemático nas 

interações. No entanto, quando se tem conhecimento de um assunto, há o envolvimento, por 

parte do interlocutor, numa dada discussão por meio da linguagem oral, uma vez ser mais 

fácil de expressar as ideias sobre um conteúdo oralmente do que por escrito.  

O diálogo gerado pelos interlocutores revela que os alunos participaram mais da 

discussão usando a linguagem oral, uma vez que este é um meio linguístico utilizado com 

frequência pelos sujeitos no meio social, sendo instrumentos de comunicação que tornam 

acesso ao conhecimento mais ágil. Acreditamos que, por ser um recurso prático e rápido que 

não exige muito esforço para se expressar, diferente da escrita, os alunos têm mais agilidade 

em se expressarem matematicamente. Precisamos, desse modo, dar ênfase para a oralidade na 

prática de ensino em sala de aula, uma vez que é uma forma de superar algumas dificuldades 

dos alunos na disciplina de Matemática. Em muitas situações, os estudantes, sob análise, 

participaram das aulas durante as interações verbais. 

As sequências conversacionais revelam a forma como o texto da Matemática foi 

constituído pelos interlocutores. O texto matemático, idealizado em sala de aula, conteve 

perguntas abertas, direta, repetidas (CORACINI, 1995). O dialogo produzido em sala de aula 

pelos interlocutores teve o ritmo discursivo caracterizado pela pergunta e respostas (par 

adjacente). As perguntas foram elaboradas pela professora com propósito de serem 

respondidas pelos alunos, a fim de envolvê-los na discussão. Dessa forma, as indagações 

elaboradas durante as aulas, eram respondidas pela docente e também pelos alunos. Segundo 

Coracini (1995), as perguntas respondidas pela professora são caracterizadas como Perguntas-

animação. No momento em que a professor responde a pergunta, este pode limitar a 

participação do educando nas discussões. Visto isso, precisamos nos atentar para que os 

alunos reflitam sobre o conteúdo para apresentarem respostas permitindo-lhes compartilhar 

seus raciocínios Matemáticos, sem a intervenção do professor.   

A linguagem oral é um dos meios de comunicação mais usados em sala de aula. Esse 

canal de comunicação permite que os interlocutores possam triangular as informações 

debatendo sobre determinado assunto. O diálogo constituiu a construção do conhecimento 

matemático Divisibilidade na sala de aula da professora. Percebemos que, por meio da 

oralidade, os alunos participavam com mais frequência das discussões sobre o conteúdo em 
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sala de aula. Por isso, devemos estar mais atentos para essa forma, em que os alunos lidam 

com a Matemática, pois parece ser mais acessível para eles lidarem com a linguagem 

Matemática utilizando a linguagem oral. 

A partir do que foi aqui exposto, trabalhado, problematizado, salientamos que a leitura 

pode ser uma habilidade fundamental para tratar do conteúdo de Matemática, por parte dos 

alunos. Constatamos, dessa forma, que a leitura exerce uma função essencial no 

desenvolvimento das aulas de Matemática. A leitura, em sala de aula, pode tornar os alunos 

capazes de transformar as suas respectivas realidades e contribuir paulatinamente na formação 

de leitores fluentes na língua e com capacidade de interpretar textos de qualquer área do 

conhecimento, através de um olhar diversificado e consideravelmente aguçado pela 

criticidade. A leitura possibilita ao aluno, sujeito social, desenvolver suas habilidades 

permitindo-lhe compreender o conteúdo de textos não apenas da Matemática, mas também de 

diferentes assuntos e conteúdos circulantes no meio social.  

Esperamos que este trabalho possa contribuir para os professores e educadores que se 

habilitam na busca por reflexões acerca da leitura nas aulas de Matemática com o propósito de 

pensar acerca de suas práticas docentes. Esperamos também que o tema tratado neste trabalho 

sirva de base para o surgimento de novas investigações em futuras pesquisas e estudos 

acadêmicos. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A- Questionário aplicado à professora observada 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA MESTRADO 

ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Prezada Professora a leitura pode fazer parte das aulas de Matemática, contribuindo tanto 

na exposição do seu conteúdo pelo professor quanto na compreensão por parte do aluno, 

além de ampliar as habilidades da língua no que se refere à compreensão do texto oral e 

escrito. Neste sentido, temos um questionário que investiga sua prática em aulas de 

Matemática, o qual se enquadra numa pesquisa desenvolvida pelo Mestrado em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba intitulada 

LEITURA DO TEXTO ESCRITO NO ENSINO DE MATEMÁTICA: Compreensão 

textual na interação professor-aluno. A referida se realiza com intuito de compreender o 

desempenho dos alunos do 6° ano nesta disciplina. Portando, convidamos-lhe a responder 

este questionário, contribuindo com a realização desta pesquisa. 

Mestrando: Izidio Silva Soares 

Orientadora: Profª. Drª. Zélia Maria de Arruda Santiago 

QUESTIONÁRIO 

1. Que tipo de leitura desenvolve no cotidiano?  

R: Desenvolvo leituras literárias, texto jornalísticas.  

2. Estas leituras ajudam no ensino da Matemática? (  X  ) SIM   (   ) NÃO 

2.1. De que maneira elas contribuem? 

R: Estas leituras me ajudam na intepretação dos conteúdos na socialização com os alunos. 

3. Como os alunos participam da leitura nas aulas de Matemática? 

R: Na leitura dos exercícios e conteúdos nos livros didáticos. 

4. Os alunos gostam do conteúdo de divisibilidade?  

R: Não, porque eles sentem muito difícil de compreender o conteúdo. 

5. Identifica lacunas na compreensão da leitura do texto Matemático, por parte dos alunos? ( 

X )  SIM    (   )  NÃO 

5.1. É possível mencioná-las? 

R: Sim, as principais são a falta  de compreensão das linguagem matemáticas e a intepretação 

da ideia do texto.  

6. Há relação entre a leitura e a compreensão do conteúdo de Matemática? 

(   X  )  SIM  (    ) NÃO 

6.1. Como isto ocorre em sala de aula? 

R: O professor junto com os alunos faz a leitura dos conteúdos e o professor vai explicando 

no decorrer da leitura. 
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APÊNDICE B – Apostila utilizada para as discussões do conteúdo: 

critérios de divisibilidade 
 

Múltiplo e Divisores  

Dividir é a operação pela qual se sabe quantas vezes um número contém outro. Uma 

divisão compõe-se de dois números: o dividendo que é o número que se divide e divisor 

que é o número pela qual divide. O resultado da divisão chama-se quociente. Nas divisões 

não exatas aparece um número por dividir que se chama resto. Esse número é sempre menor 

que o divisor. 

Divisibilidade e padrões 

Existem muitas situações do dia a dia em que nos interessa saber se uma divisão é ou 

não é exata. 

Exemplo: uma dona de casa ao fritar pasteizinhos para 5 pessoas, prefere fritar 15 em 

vez de 17. Ela faz isso porque 15 pasteis podem ser distribuídas igualmente entre 5 pessoas, 

pois 15 ÷ 5 = 3, enquanto 17 não, porque 17 ÷ 3 tem quociente 5 e resto 2.  

Um número natural é divisível por outro número natural (exceto o zero), se a divisão 

entre eles é exata, ou seja, tem resto 0 (zero). 

Exemplo: Pedro quer dividir 16 balinhas para ele e seus três amigos de modo que 

cada um receba quantidades iguais. É possível essa divisão? 

Sim, pois 16 dividido por 4 tem quociente 4 e resto zero, isto é, cada um fica com 4 

balinhas e não resta nenhuma. 

A operação de divisão é empregada para dividir uma quantidade em partes iguais ou 

descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra. 

Propriedade Fundamental da Divisão 

Dividendo = quociente x divisor + resto 

Essa igualdade é bastante útil para conferir uma divisão e também para descobrir 

números desconhecidos. 

            Ressaltamos que iremos tratar dos critérios de divisibilidade para os números 

de 2 a 10. Vamos explorar minuciosamente as regras básicas estabelecidas para cada um dos 

critérios. 

Um critério de divisibilidade é uma regra que permite avaliarmos se um dado 

número natural é ou não divisível por outro número natural, sem que seja necessário 

efetuarmos a divisão. 

 

Critérios de divisibilidade 
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Antes de estudar os critérios de divisibilidade vamos definir alguns conceitos que são 

fundamentais para conhecer melhor algumas características que são importantes para 

desenvolver as operações de dividir. 

É fácil saber se um número é divisível por 2. Vemos de imediato que 2,4,6 são 

divisíveis por 2. Depois de 6, o próximo número divisível é 6 + 2 = 8 e assim por diante. 

Um número é par quando se pode dividir por dois sem deixar resto, ou seja, o resto é 

0 (zero). Exemplo: 4 ÷ 2 = 2 e resta zero.  

Um número é ímpar quando não se pode dividir por dois sem deixar resto, ou seja, o 

resto não é zero. Exemplo 5 ÷ 2 = 2 e resta 1.  

Conhece-se facilmente que um número é par quando ele termina em 2,4,6,8 ou 0. Se 

terminar em 1,3,5,7 ou 9 o número é ímpar. 

Critério Divisibilidade por 2 

Um número natural é divisível por 2 quando é par 

Exemplos:  

a) 50 é divisível por 2? Veja que o número 50 é par e ao efetuar a divisão por 2 tem-se 

quociente 25 e resto 0 (zero). Como a divisão restou 0 (zero), então é exata. Portanto, 

o número é divisível por 2. 

 

b) 25 é divisível por 2? Observe que o número 25 é ímpar e ao efetuar a divisão por 2 

tem-se quociente 12 e resto 1. Como a divisão restou 1, então não é exata. Portando, 

o número não é divisível por 2.  

c) 340 é divisível por 2? 

 

d) 83 é divisível por 2? 

Observação: Todo número natural é divisível por 1. 

Critério de Divisibilidade por 5 e por 10 

Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 (zero) ou 5 

Exemplo:  

a) 0 é divisível por 5? 

b) 5 é divisível por 5? 

c) 10 é divisível por 5? 

d) 35 é divisível por 5? 

e) 64 é divisível por 5? 

 

Assim é fácil descobrir o padrão. Eles aumentam de 5 em 5. 

 

Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0 (zero). 
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Exemplo:  

a) 0 é divisível por 10?  

b) 10 é divisível por 10?  

c) 80 é divisível por 10? 

d) 790 é divisível por 10? 

e) 505 é divisível por 10? 

 

Critério de Divisibilidade por 3 e por 9 

Existe um padrão nos números divisíveis por 3. Não é fácil descobri-lo, mas vamos 

mostrá-lo. Veja o padrão  

 21 é divisível por 3           30 é divisível por 3  

                  2 +1 = 3                              3 + 0  = 3 

Percebeu o padrão? Quem sabe com um número maior? 

13413 é divisível por 3? Note que 1 + 3 + 4 + 1 + 3 =12 e 12 = 1 + 2 = 3. Como 

a soma dos algarismos é um número divisível por 3, então 13413 é divisível por 3? 

Assim  

Um número natural é divisível por 3 se a soma de seus algarismos é um número 

divisível por 3. 

 

 

Exemplos: 

a) 12 é divisível por 3? Sim, pois a soma dos algarismos 1+2 = 3 e 3 é divisível por 3. 

Logo, 12 é divisível por 3. 

b) 24 divisível por 3? Sim, observe que a soma dos algarismos 2+4 = 6 e 6 é divisível por 

3. 

c) 66 é divisível por 3? 

d) 28 é divisível por 3?  

e) 1323 é divisível por?  

  

O critério de divisibilidade por 9 é similar ao critério de divisibilidade por 3. 

Vejamos 

 

Um número natural é divisível por 9 se a soma de seus algarismos é um número 

divisível por 9. 

 

Exemplos:  

a) 18 é divisível por 9? Vejamos que a soma de seus algarismos é igual a 1 + 8 = 9 e 

como 9 é divisível por 9, então 18 é divisível por 9.  

b) 27 é divisível por 9? Notemos que 2 + 7 = 9, portanto é divisível. 

c) 135 é divisível por 9? 

d) 245 é divisível por 9? 

e) 396 é divisível por 9? 

f) 243243 é divisível por 9?  

Critério de Divisibilidade por 4 e por 8 
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Não é o algarismo das unidades que determina se um número é divisível por 4. Por 

exemplos, 36 e 46 terminam em 6, mas o primeiro é divisível por 4 e o segundo não é. 

Entretanto, descobriu-se que se examinarmos os dois últimos algarismos do número, 

podemos saber se ele é ou não divisível por 4. 

Vejamos: 

 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24,... são divisíveis por 4; 

 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124,... são divisíveis por 4; 

 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224,...são divisíveis por 4. 

Agora vamos dar um salto de 1300 unidades em relação à linha anterior.  

Temos:  

 1500, 1504, 1508, 1512, 1516, 1520, 1524,... são números divisíveis por 4. 

Percebeu o padrão? Os números formados pelos os dois últimos algarismos 

coincidem. Qual será o motivo? 

Na primeira sequência (0, 4, 8, 12, 16,...) tínhamos números divisíveis por 4. 

Acrescentamos 100 a cada um e formamos a segunda sequência (100, 104, 108, 112, 

126,...). Acontece que 100 é divisível por 4 e quando as duas parcelas são divisíveis por 4, a 

soma também é. Por exemplo: 40 é divisível por 4, pois 40 ÷ 4 = 10; 100 é divisível por 4, 

pois 100 ÷ 4 =25; portanto, 140 é divisível por 4 e quociente é 10 + 24 = 35. 

 Toda vez que acrescentarmos 100 a um número divisível por 4 obteremos 

outro número divisível por 4. Podemos imaginar que a sequência 1500, 1504, 1508,... foi 

obtida da primeira acrescentando-se 100 várias vezes, pois 1500 = 15 x 100. Por isso, os 

números formados são divisíveis por 4. 

Todo esse raciocínio nos leva a pensar ao seguinte critério de divisibilidade:  

 

Para verificar se um número natural é divisível por 4: 

 Se o número tiver um ou dois algarismos, efetue a divisão por 4; 

 Se o número tiver mais de dois algarismos, ele será divisível por 4 se o número 
formado pelos algarismos das dezenas e das unidades for divisível por 4. 

 

 

Exemplos: 

a) 500 é divisível por 4?  

b) 1380 é divisível por 4?  

c) 4526 é divisível por 4?  

d) 764740 é divisível por 4? 
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O critério de divisibilidade por 8 é muito parecido com o critério de divisibilidade 

por 4. O motivo também é parecido: as terminações dos números divisíveis por 8 se repetem 

1000 em 1000 unidades. Observe estes exemplos: 

 

 104, 112, 120, 128, 136,... são número divisíveis por 8; 

 1104, 1112, 1120, 1128, 1136,... são números divisíveis por 8.  

 

Vamos verificar se 1104 é divisível por 8. Vejamos que quando efetuarmos a 

divisão de 1104 por 8 obtemos no quociente 138 e resto 0 (zero), logo é divisível. 

Isto é, 

                                                          1104  

                                                          -1104   138 

      0 

A partir dessas informações, temos o seguinte critério: 

 

 

Para verificar se um número natural é divisível por 8: 

 Se o número tiver um dois ou três algarismos, efetue a divisão por 8; 

 Se o número tiver mais de três algarismos, ele será divisível por 8 se o número 
formado pelos algarismos das centenas, dezenas e unidades for divisível por 8. 

 

Vejamos alguns exemplos:  

a) 3000 é divisível por 8? Notemos que o número termina com 000, lodo é divisível por 

8. 

b) 7520 é divisível por 8? 

c) 23412 é divisível por 8? 

d) 2880 é divisível por 8? 

 

Critério de Divisibilidade por 6 

 

Um número natural é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo 

tempo. 

 

Exemplos: 

a) O número 1632 é divisível por 6? Vejamos que o número é par, logo é divisível por 

2. Agora vamos verificar se é divisível por 3, ou seja,  

                    1+6+3+2 = 12 

Como 12 é divisível por 3, então, temos que 1632 é par e divisível por 2 e ao 

mesmo tempo divisível por 3. Portanto, 1632 é divisível por 6. 

b) O número 96 é divisível por 6?  
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c) O número 4430 é divisível por 6? 

d) O número 73824 é divisível por 6?  
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