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Resumo 

Este relato de experiência discorre sobre uma atividade realizada no âmbito do projeto PIBID cujo objetivo 

principal consistiu em, além de abordar a temática do projeto interdisciplinar “Acesse o futuro”, contemplar a 

leitura e escrita nas aulas de matemática. Ao finalizar todas as etapas da atividade pudemos perceber que as 

crianças apresentam bastante dificuldade no processo de escrita e por isso ler e escrever em matemática deve ser 

um trabalho mais presente  nas salas de aula para que as crianças possam atribuir significados a textos e 

enunciados. 
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 Este relato de experiência descreve uma das ações dos bolsistas no âmbito do projeto 

PIBID- UFSCar realizada no 6º ano da Escola Dona Aracy Leite Pereira Lopes, situada na 

cidade de São Carlos.  

 No intuito de contemplar algumas intenções presentes no subprojeto do PIBID da área 

de matemática, como o desenvolvimento de propostas interdisciplinares e a utilização de 

metodologias de ensino diversificadas, criou-se uma atividade baseada no texto “Os números 

fora da escola”. A escolha deste texto cujo tema é o uso da matemática nas diversas 

profissões como a de biólogo, advogado, contador, dentre outras, vem ao encontro do projeto 

interdisciplinar “Acesse o futuro” quem tem como foco principal levar a informação e a 

conscientização sobre a necessidade da continuidade dos estudos para uma expectativa de vida 

melhor, além de salientar a importância de todas as áreas do conhecimento na formação de um 

indivíduo. 

   A partir da leitura deste texto pedimos aos estudantes que discutissem sobre o 

mesmo, registrando, por escrito, que outros ofícios também utilizavam a matemática e de que 

forma essa matemática era empregada, se a matemática escolar se aproximava da matemática 

presente nas profissões, quais os aspectos matemáticos presentes no texto e se havia palavras, 



UFSCar- Universidade Federal de São Carlos, eu_fafa@yahoo.com.br, rpgama@ufscar.br   

expressões ou conceitos matemáticos ainda não conhecidos pelos estudantes. Como o texto 

continha dados matemáticos relativos às profissões nele citada, pedimos também que as 

crianças elaborassem problemas matemáticos baseados no texto. Após este momento 

solicitamos que os alunos trocassem os problemas para que uns resolvessem os dos outros. 

 Façamos aqui um parêntese para explicar nossas opções. Além de contemplar o 

projeto “Acesse o Futuro”, a escolha de um texto para uma aula de matemática pretendeu 

trabalhar a leitura e escrita devido a dificuldade que, em outras atividades, os alunos 

apresentaram na hora de transpor o conhecimento para o papel. Conforme Smole & Diniz 

(2001)  

 

escrever em matemática ajuda a aprendizagem dos alunos de muitas maneiras, 

encorajando a reflexão, clareando as ideias e agindo como um catalisador para as 

discussões em grupo. Também ajuda o aluno a aprender o que está sendo 

estudado. (p.11)  

  

 Ainda segundo os mesmos autores 

 
Cada vez que se pede a um aluno para dizer o que fez e por que, para verbalizar  os 

procedimentos que adotou,  para relatar  enfim suas reflexões pessoais, estamos 

permitindo que modifique conhecimentos prévios, reflita sobre o que fez e elabore 

significados para as ideias e os procedimentos matemáticos envolvidos na 
situação. (p. 26)  

 

 Com base nestes aspectos da aprendizagem, observamos que a princípio os alunos 

tiveram bastante dificuldade ao ler, interpretar, discutir e elaborar problemas simples, alguns 

chegaram a desistir e não concluíram todas as etapas da atividade.  Mas, com a insistência 

dos bolsistas um número razoável de produções foi feita, porém de maneira confusa e 

desorganizada. Alguns alunos sequer conseguiram explicar o que entenderam do texto ou o 

que o seu próprio problema estava pedindo. Outro fato que chamou atenção deve-se aos 

alunos terem redigido apenas problemas de soma e subtração, pouquíssimas crianças 

trabalharam com a multiplicação ou divisão o que nos levou a pensar que certamente tinham 

mais dificuldades nestas duas últimas operações. Já a troca de problemas entre as crianças foi 

bastante significativa, pois fez com que elas percebessem que a forma de escrever muda 

quando escrevemos para nós mesmos e quando estamos escrevendo para o outro.  

 Com esta atividade pudemos perceber a dificuldade presente no processo de escrita 

destes alunos que não estão acostumados com textos nas aulas de matemática, muitos nos 

questionaram inclusive se a atividade era mesmo de tal de disciplina ou se fazia parte do 
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projeto da área de letras. Por isso é importante que tanto a leitura quanto a escrita no contexto 

das aulas de matemática sejam trabalhadas de forma expressiva para que as crianças atribuam 

sentido a textos e enunciados levando-as a sentirem-se leitores-escritores ativos no processo 

de aprendizagem. 

 

 

Bibliografia 

 

SMOLE, KÁTIA C. S.; DINIZ, MARIA I. (Org.) (2001) Ler, escrever e resolver problemas:  

habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed Editora. 

 

 


