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Resumo - A propalada limitação dos alunos da educação básica para leitura e interpretação, em sentido lato, tem 

sido fonte de pesquisa nos meios acadêmicos. Especialmente na disciplina matemática, essa dificuldade torna-se 

aguda, já que em muitas situações escolares o discente será convocado a ler e interpretar textos de problemas. 

Desconfia-se, entretanto, que essa dificuldade em solucionar problemas matemáticos não tem origem somente na 

leitura e interpretação, visto que a linguagem matemática é híbrida. Assim, a pretensão deste projeto foi 

compreender as relações cognitivas e metacognitivas envolvidas na leitura e resolução dos problemas 

matemáticos em específico. 
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Abstract - The anticipated limitation of primary school students for reading and interpretation in the broadest 

sense, has been a source of research in academia. Especially in the discipline of mathematics, this difficulty 

becomes acute, as in many school situations the student will be asked to read and interpret texts of problems. 

One suspects, however, that this difficulty in solving mathematical problems stems not only in reading and 

interpretation, as the mathematical language is a hybrid. Thus, the intention of this project was to understand the 

relationships involved in cognitive and metacognitive reading and solving math problems in particular. 
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INTRODUÇÃO 

 A propalada limitação dos alunos da educação básica para leitura e interpretação, 

em sentido lato, tem sido fonte de pesquisa nos meios acadêmicos. Especialmente na 

disciplina matemática, essa dificuldade torna-se aguda, já que em muitas situações escolares o 

discente será convocado a ler e interpretar textos de problemas. Sob esse aspecto, considerar-

se-á proficiente aquele aluno que resolve o problema e chega ao resultado final correto. 

Desconfia-se, entretanto, que essa dificuldade em solucionar problemas matemáticos não tem 

origem somente na leitura e interpretação, visto que a linguagem matemática é híbrida. 

Assim, a pretensão deste projeto é compreender as relações cognitivas e metacognitivas 

envolvidas na leitura e resolução dos problemas matemáticos em específico. Para tanto, 

objetiva pesquisar a leitura e interpretação em linguagem natural articulada, no entendimento 

de língua materna em estado escrito, demarcando o problema matemático como um gênero 

textual; e pesquisar a tradução/transição da linguagem articulada natural para linguagem 

matemática, neste trabalho considerada uma linguagem formal, em seus processos de 

conversão e de tratamento, nos moldes dos preceitos que envolvem a Semiótica propostos por 

Duval (2009). 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa investigou os problemas que envolvem a capacidade leitora numa interface 

língua portuguesa e matemática. É sabido e é propagado que os alunos têm dificuldade em ler, 



  
 

 

interpretar e resolver problemas. Com base nessa reclamação senso comum, decidiu-se 

aprofundar a questão com duas hipóteses: a primeira delas de que o trabalho de leitura e 

interpretação em língua materna poderia interferir na capacidade para ler, interpretar e 

resolver o gênero textual problema matemático; e a segunda, de que a capacidade leitora seria 

uma problemática pontual, com suas especificidades, nesse caso, a tentativa foi de descrever 

as dificuldades relativas à resolução do gênero textual problema matemático. 

  Para realizar tal investigação, foram feitos quatro protocolos matemáticos e quatro com 

gêneros textuais diversos, afim de serem aplicados  aos alunos que se dispuseram a participar 

do projeto. Antes da aplicação de cada um dos protocolos, era realizado um trabalho em sala 

de aula, em um horário extra, que não atrapalhasse as atividades escolares cotidianas. Essas 

atividades focavam o que seria abordado no próximo protocolo, eram relembrados os assuntos 

necessários, aplicados exercícios, esclarecido as dúvidas que acabavam surgindo, 

aproveitando com isso avaliar um pouco o desenvolvimento e capacidade dos participantes, 

alem de trabalhar e o que mais fosse necessário e houvesse tempo. 

  Esses protocolos eram como provas, procurando avaliar mais os participantes e 

coletando dados,  que eram tratados e estudados, que por meio disso eram tiradas as 

conclusões e argumentos afim defender uma das hipóteses levantadas. 

 Com os dados colhidos e a avaliação feita nos protocolos aplicados, investigou-se: 

1 – Verificar de fato que habilidades são exigidas para a proficiente leitura do gênero textual 

problemas matemáticos. 

2 – Delinear as habilidades e estratégias cognitivas e metacognitivas necessárias para a 

proficiência nesse gênero textual. 

3 – Avaliar qualitativamente e quantitativamente a leitura e interpretação de textos no gênero 

matemático. 

4 – Graduar os obstáculos enfrentados pelos discentes nesse gênero, buscando verificar em 

quais pontos se situa de fato o insucesso na aprendizagem matemática do gênero problemas 

ao longo do percurso leitura e interpretação, conversão e tratamento. 

5 – Verificar a relação entre a capacidade leitora geral e a capacidade para ler e interpretar 

problemas matemáticos, em seus múltiplos aspectos - cognitivo, metacognitivo e genérico. 

 

RESULTADOS 

Foi possível observar, com os dois primeiros protocolos matemáticos, que os 

participantes sentiam muita dificuldade em transformar um texto do gênero problema em um 

modelo matemático, e os primeiros problemas selecionados foram propostos justamente para 

verificar e efetivar essa posição proposta por estudiosos, tais como, Moretti (2002) e 

Medeiros (2001), que pretendem aprofundar as questões relativas à leitura, interpretação e 

resolução do gênero problemas matemáticos, em especial, Duval (2009). 

 Segundo Duval [1], “O que interessa de maneira mais prática aos que ensinam 

matemáticas e aos formadores dos que ensinam são ferramentas que permitem analisar os 

trâmites matemáticos no quadro da resolução de problemas.”, e isso não é possível se não for 

trabalhado com a maneira de se escrever o problema, Vygotsky [2]  revela que: 

 

Considerando o pensamento e a fala independentes e “puros”, e 

estudando cada um separadamente, são forçados a ver as relações 

entre ambos como uma mera conexão mecânica e externa entre dois 

processos distintos. A análise do pensamento verbal em dois 

elementos separados e basicamente diferentes independe qualquer 

estudo das relações intrínsecas entre a linguagem e o pensamento. 



  
 

 

 

 Desse modo, existe o pensamento sem a linguagem, porém a linguagem transmite 

pensamento, logo é preciso que a linguagem matemática usada em problemas matemáticos 

seja trabalhada com mais frequência e de modo a formar um repertório que seja internalizado 

pelos alunos, assim como aprendemos nossa língua materna com a utilização e quanto mais 

lemos e a utilizamos mais nos aperfeiçoamos, também é necessária para a linguagem 

matemática, essa formação leitora para problemas matemáticos. Realmente foram verificadas 

dificuldades com certos problemas matemáticos, evidentemente por falta de repertório e de 

conhecimentos prévios. 

 Ao trabalharmos a linguagem matemática com o informantes pode se perceber uma 

melhora no terceiro e quarto protocolo matemático, comprovando de fato que a falta de 

repertório,  conhecimento prévio e uma má familiarização com a linguagem matemática 

provoca uma dificuldade excessiva ao se tratar e convergir os problemas matemático. 

 Ao verificar os protocolos e comparar cada um, vê-se claramente que alunos com boa 

interpretação dos gêneros apresentados nos protocolos linguísticos, não tinham o mesmo 

desempenho nos protocolos matemáticos, e isto mostra que o aluno pode ter uma boa 

interpretação, e não ser bom resolvedor de problemas matemáticos, como se pode verificar 

nos gráficos a seguir. 

 

Figura 1. Porcentagem de acerto dos alunos nos quatro protocolos matemáticos 
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Figura 2. Porcentagem de acerto dos alunos nos quatro protocolos linguísticos 

 

 O mesmo se verifica a alunos que obtiveram bom desempenho no protocolo 

matemático e não desenvolviam bom os protocolos linguísticos, por isso acreditamos que há 

especificidades na interpretação da linguagem matemática que independe da capacidade 

leitora da língua materna. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 Percebe-se que os problemas matemáticos envolvem uma interpretação aguçada do 

aluno, mas que esta interpretação tem suas especificidades, e está muito mais relacionada a 

linguagem matemática, com relações de menor importância, na maioria dos casos, com a 

língua materna, no entanto é necessário uma também uma interpretação da linguagem 

materna. 

 Como afirma Garofalo & Lester [3]: 

 

estudantes acreditam que problemas verbais podem ser resolvidos por 

uma aplicação direta de uma ou mais operações aritméticas e que as 

operações corretas a serem usadas podem ser determinadas 

meramente pela identificação de palavras-chave; pouco planejamento 

ou busca de significado é necessário 

 

 Os alunos esquecem que na resolução de problemas há necessidade de um 

conhecimento prévio de várias maneiras, tanto na área matemática para se tratar e convergir o 

problema, tanto na questão cotidiana, afim de convergir de maneira correta. A maior 

dificuldade pode ser em montar um modelo matemático correto, pois alunos procuram fazer 

operações matemáticas, sem ter um modelo montado, e com isso não chegam a uma solução 

correta. 

 O trabalho realizado por muitos professores em sala de aula, focando nos conceitos 

matemáticos sem buscar aplicação, talvez seja o começo do problema que se enfrenta, é 

necessário diminuir a quantidade de exercícios, que fazem que os alunos calculem como 
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máquinas, e propor mais problemas, que produzem pensamento. A excessiva aplicação de 

exercícios acaba criando máquinas, desestimulando a capacidade de pensar do aluno. 
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