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JUSTIFICATIVA

As deficiências na leitura é tema de discussão entre os profissionais da educação, pois estes 
têm em mente que o fracasso escolar e o baixo rendimento dos alunos no processo de ensino e de 
aprendizagem,  em disciplinas  como a matemática,  por exemplo,  deve-se a esse problema.  Para 
discutir  o  tema,  utilizou-se  as  observações  feitas,  numa  sala  do  quinto  ano,  com  foco  nas 
deficiências de leitura dos problemas matemáticos, na Escola Estadual João Godeiro/RN, parceira 
do Curso de Pedagogia no desenvolvimento do Subprojeto vinculado ao Programa Institucional de 
Iniciação à Docência – PIBID, que tem como finalidade qualificar os licenciandos para atuarem na 
Educação Básica. O subprojeto que deu origem a esta proposta de trabalho visa integrar os alunos 
bolsistas do curso de pedagogia do CAP/UERN, no contexto da referida escola, com a intenção de 
introduzi-los em experiências docentes potencializadoras. O trabalho ora proposto foi construído a 
partir da constatação de que as dificuldades de leitura interferem diretamente na interpretação dos 
alunos  nas  questões  matemáticas.  Esse  fato  é  evidenciado  não  somente  nessa  disciplina,  mas 
também no processo de ensino e aprendizagem das outras disciplinas do currículo. 

O  estudo  possibilitou  compreender  que  a  dificuldade  de  interpretação  nas  situações-
propostas  de  matemática,  era  resultado  do  pouco  domínio  de  leitura,  que  não  lhes  permitia 
compreender  conceitos  elementares,  como o  próprio  nome das  operações  fundamentais,  já  que 
sempre  faziam  os  seguintes  questionamentos:  “é  de  mais  ou  de  menos?”,  “é  de  vezes  ou  de 
dividir?”.

Para ratificação do assunto em discussão, é preciso considerar que a leitura é uma prática 
social que envolve gostos e habilidades do leitor. Assim, o professor precisa desenvolver estratégias 
para despertar o interesse, a satisfação e o prazer do aluno pela leitura, uma vez que, se apropriando 
dessa prática, facilita-se a compreensão e a aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. 

OBJETIVO

O trabalho em questão tem como objetivo discutir os resultados da execução da proposta, 
que teve como tema as deficiências de leitura dos problemas matemáticos,  considerando-se este 
como fator causador da desmotivação do alunado, que acaba concebendo a matemática como uma 
matéria complicada e difícil de aprender.  
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METODOLOGIA

Fundamentado na vertente interdisciplinar, a discussão norteou-se pela constatação de que 
as práticas de leitura e de escrita se fazem presentes no processo de aprendizagem das diferentes 
disciplinas do currículo, destacando-se, neste trabalho, a matemática que, por sua vez, faz parte das 
ações cotidianas das pessoas, portanto, não podem ser ignoradas pela escola, quando o assunto é 
dificuldades de leitura e de aprendizagem. A discussão trazida por esse trabalho respaldou-se na 
literatura  pesquisada  que  aborda  a  temática  delimitada,  como:  LDB  (nº  9.394),  Freire  (1999), 
Carrasco (2000), Lajolo (1997), dentre outras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um dos grandes problemas que tem se mostrado nos anos iniciais do ensino fundamental é a 
dificuldade  de leitura  e  de escrita  que  vem afetando o aprendizado  e  o  sucesso escolar.  Essas 
deficiências  repercutem nas demais  disciplinas,  como por exemplo,  na matemática.  Nesse caso, 
questiona-se:  o  aluno que  codifica  e  não  consegue decodificar  e  compreender  os  textos,  como 
conseguirá interpretar um problema matemático para solucioná-lo? Será difícil,  se não conseguir 
superar  essa  deficiência,  cabendo  ao  professor  buscar  os  meios  para  que  isso  aconteça,  como 
postula os dispositivos legais, a começar pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 
9.394 (LDB), que postula que o Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão 
mediante:  “O desenvolvimento  da  capacidade  de  aprender,  tendo  como meios  básicos  o  pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo” (Art. 32, I). 

Com a visão nesse foco, buscou-se alicerçar a prática pedagógica na interdisciplinaridade, 
através do uso de variadas estratégias para despertar a atenção da criança, visando a redimensionar a 
velha  prática,  baseada  num ensino  mecânico,  descontextualizado,  vazio  e  sem conexão  com o 
espaço sociocultural  do educando, para um ensino voltado às questões sociais,  formando desde 
cedo,  cidadãos  críticos  e  prontos  para  exercer  com  dignidade  e  competência,  sua  cidadania; 
porquanto,  é  sabido  que  a  aprendizagem  de  conteúdos  de  forma  contextualizada  é  condição 
fundamental para a formação de um pensamento autônomo e independente. 

Na atuação na sala do quinto ano se trabalhou com gêneros textuais como: jornais, revistas, 
poesias, revistas em quadrinhos, cartas, bilhetes, etc; a fim de mostrar a sua importância no meio 
social,  suas  características  e  despertar  o  raciocínio  crítico,  a  partir  das  situações  propostas  de 
matemática, presentes nesses textos, já que a matemática está presente em diferentes espaços, na 
nossa vida diária.  Proporcionou-se aulas interativas  e dinâmicas,  dando ênfase precipuamente  à 
leitura  e,  por  conseguinte,  a  resolução  de  situações-problema  de  matemática  para  diminuir  as 
dificuldades nesse nível de ensino, visto que, o aprendizado da leitura deve anteceder o aprendizado 
das demais áreas do conhecimento, pois é pela prática da leitura que o indivíduo compreende o 
mundo. Para Freire (1999, p.11):

A leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, a 
escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender 
o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação 
dinâmica que vincula linguagem e realidade.

 
 Em face ao exposto, pode-se afirmar que a proposta desenvolvida, na sala de aula do 5° 

Ano,  permitiu  alcançar  resultados  satisfatórios,  sendo  possível  observar  alguns  diretamente  no 
trabalho em sala de aula. A utilização com diversos gêneros textuais favoreceu o aprendizado e a 
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ampliação do horizonte da cultura do alunado, ao passo que foi explicitado a importância de cada 
gênero textual no meio social, seu papel como meio de informação, a compreensão e valorização da 
cultura escrita, a leitura e a apropriação do sistema de escrita. Simultaneamente, através da leitura 
dessa diversidade de texto, houve uma interação com o alunado nas produções, a fim de contribuir 
para  a  superação  das  deficiências  de  matemáticas,  com ênfase  nas  situações-problema  com as 
quatro operações. Isso foi basilar, o que estimulou o discente e possibilitou o desenvolvimento de 
seu senso crítico. Deve ser justamente essa, a visão escolar, um currículo voltado à formação de 
sujeitos reflexivos para atuarem como transformador de si mesmo e do espaço em que está inserido; 
cidadãos capazes de refletir sobre si, sobre o outro e sobre os diversos contextos sociais. Portanto, é 
comprovado que a criança que lê está contribuindo para o seu enriquecimento pessoal. Na visão de 
Lajolo (1997) “o mundo da leitura nos leva à leitura do mundo, ao conhecimento dos outros e de 
nós mesmos”. 

O domínio da habilidade da leitura é essencial para a compreensão de situações-problema na 
matemática. É comum deparar-se com alunos que não sabem interpretar o que se pede na questão. E 
ouvir-se frases do tipo: professora é de mais ou de menos? É de dividir ou de multiplicar?  Essa 
constatação  revela  o  tamanho  do  problema  presente  na  realidade  das  salas  de  aula,  onde  se 
encontram alunos que, no 5° Ano, não domina conceitos básicos das operações fundamentais. A 
única explicação, o aluno tem dificuldade de decodificação e interpretação da língua escrita. Esses 
problemas na aprendizagem da matemática, não são solucionados pela própria matemática, pois são 
consequências de deficiências oriundas dos primeiros anos do ensino fundamental, isto é, falhas de 
compreensão e de domínio da leitura. Se desde o primeiro ano do ensino fundamental, a leitura for 
oferecida à criança de forma contextualizada, fazendo a relação com o espaço sociocultural e se for 
problematizada  para a  melhor  apropriação e discernimento  da escrita,  esta  ficará  equipada para 
desenvolver o pensamento crítico-reflexivo, uma vez que, a leitura requer que o indivíduo saiba 
identificar informações que lhe subsidiarão na criação de seus próprios conceitos e chegar a uma 
solução  diante  dos  problemas  propostos.  Referindo-se  à  leitura  de  problemas  na  matemática, 
baseadas no trabalho que realizaram com crianças, Smole e Dinniz (2001, p. 72) afirmam:

A dificuldade que os alunos encontram em ler e compreender textos de problemas 
está, entre outros fatores, ligada à ausência de um trabalho específico com o texto 
do problema. O estilo no qual os problemas de matemática geralmente são escritos, 
a falta de compreensão de um conceito envolvido no problema, o uso de termos 
específicos da matemática que, portanto, não fazem parte do cotidiano do aluno 
(...).

  
Essas deficiências de leitura interferem nas demais disciplinas, porquanto, a decodificação, 

interpretação  e  o  domínio  dos  conceitos  são  inerentes  a  qualquer  área  do  conhecimento.  Por 
conseguinte,  exige por parte do aluno um esforço mental  nas situações propostas imbuídas  nos 
textos. Isso somente mostra que esses níveis de compreensão não se concentram apenas em uma 
área específica do saber, podendo abranger todas as áreas. O problema de interpretação é um dos 
motivos  que  fazem com que,  muitas  vezes,  o  aluno  tenha  medo  da  disciplina  de  matemática, 
considerando-a  chata  e  indecifrável,  tachado-a  de  difícil.  Carrasco  (2000)  mostra  eventuais 
problemas de leitura e de escrita como responsáveis por dificuldades na matemática e apresenta 
soluções para se buscar nesses casos. A primeira consiste em esclarecer e escrever em linguagem 
usual, os resultados matemáticos; e a segunda seria a de ajudar a dominar as ferramentas de leitura, 
isto é, a compreensão do significado dos símbolos, sinais e notações. 

O grande desafio no quinto ano foi primeiramente fazer com que a criança sentisse gosto em 
está na escola, depois tirar o pensamento negativo que os alunos têm diante dessa disciplina, pois 
essa  ideia  disseminada  da  matemática  é  culpa  da  prática  de  ensino,  baseada  num  processo 
mecânico,  sem problematização e conexão com a realidade do alunado. Por isso, não se mediu 
esforços para fazer o aluno incorporar o sentido das palavras de uma maneira lúdica, dinâmica e 



4

interativa na aprendizagem da matemática, de tal modo que refletisse diante das situações-problema 
e  encontrasse  o  caminho  adequado  na  resolução,  mediante  uma  leitura  compreensiva.  Pode-se 
perceber esse feitio numa aula das formas geométricas, na qual teve como situação motivadora um 
bingo das formas geométricas,  logo em seguida,  a leitura  de um conto que trazia  exemplos  de 
diversas formas, e na parte produtiva, requereu-se que se desenhassem os objetos que encontrasse 
na sala com o formato geométrico. Também, durante a aula foram introduzidas frações simples nas 
situações-problema.  Com essa  postura  e  com uma prática  inovadora,  pôde-se conseguir  alguns 
resultados  perceptíveis  durante  os  dias  de  execução  da  proposta:  aulas  participativas  e 
contextualizadas,  de maneira  que levasse o discente  a uma reflexão e  criação  de suas  próprias 
hipóteses; empolgação nas atividades; desenvolvimento crítico dos alunos nas leituras de variados 
gêneros textuais  e nas situações-problema de matemática,  sendo que se percebia  uma interação 
pessoal e também com as questões propostas. 

A leitura é importante em todo processo do conhecimento e a matemática faz parte também 
da nossa vida diária, pois isso, o professor precisa ter cuidado e trabalhar em cima das dificuldades 
que estão impedindo o seu aprendizado, sendo uma das mais gritantes, a deficiências de leitura. Não 
se pode vedar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Portanto, refutar à criança a leitura e os 
conhecimentos  matemáticos  de  forma  contextualizada  com  base  nos  entraves  encontrados  no 
processo de ensino e aprendizagem, é emperrar o seu processo de desenvolvimento,  sendo isso 
evidenciado mais tarde na prática social; ou melhor dizendo, é negar-lhe o direito de cidadania, 
impossibilitando-a de conhecer e lutar pelos seus direitos, enquanto sujeito histórico-social. Diante 
disso,  chegou-se  a  seguinte  compreensão:  embora  tenha  sido  um  tempo  curto  de  atuação  da 
proposta, não se podem enumerar com precisão todos os resultados alcançados, contudo, acredita-se 
que alunos saíram ganhando com um ensino focado na formação cidadã, já que o desejo era dar-
lhes a proficiência de compreenderem as situações-problema na língua escrita, bem como usar essa 
capacidade nas questões que transcendem no seu espaço sociocultural.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  discussão  que  é  levantada  no  texto  enfatiza  o  papel  primordial  da  leitura  para  a 
compreensão  e  aprendizagem dos cálculos  matemáticos,  pois  ela  é  uma prática  inerente  a  essa 
disciplina. Nesse caso, do mesmo modo que o professor deve trabalhar um texto de português ou de 
qualquer outra disciplina, fazendo conexão com a realidade da criança, como também fomentando o 
desenvolvimento  do  pensamento  analítico  e  crítico,  deve  assumir  essa  mesma  postura  na 
matemática para a compreensão e assimilação dos problemas propostos. Ao formar essa atitude 
reflexiva, nos outros anos de escolaridade, não será tão dificultoso para o aluno a aprendizagem das 
outras disciplinas. 

Finaliza-se a discussão afirmando-se que as metas definidas para a experiência ora relatada 
foram alcançadas  e  que  o  desenvolvimento  da  proposta  proporcionou  às  crianças  vivenciarem 
momentos  em  que  a  prática  da  leitura  aconteceu  de  forma  intensa,  prazerosa  e  lúdica,  sem 
mecanização,  dando  liberdade  para  a  decodificação  e  interpretação  de  qualquer  texto, 
principalmente, nos problemas matemáticos. Nesse prisma, chama-se a atenção para o fato de ser 
necessário que o ensino de matemática supere as práticas mecânicas e tecnicistas em sala de aula, 
em que a ênfase é dada aos procedimentos ultrapassados na resolução dos problemas matemáticos, 
pois muitas vezes, o aluno nem compreende o porquê de ter chegado àquele resultado.   Diante 
disso, o que se almejava era ressaltar  a importância da leitura e inter-relacioná-la com todas as 
disciplinas do currículo, pois se sabe que por meio da ação de ler, o indivíduo tem o discernimento, 
na medida em que será habilitado a realizar inferências,  aplicar os conhecimentos  e estabelecer 
relação e significado. Então, foi comprovado que a leitura é fundamental, porquanto, é através dela 
que o alunado analisa, se apropria dos conceitos e consegue chegar aos resultados das situações-
problema.  
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