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1- CARTA AOS PROFESSORES

Aos Educadores Matemáticos do Ensino Médio,

Minha experiência como Educadora Matemática no ensino médio me

permitiu  perceber  que,  frequentemente,  o  aluno  possui  dificuldades  de

interpretação da linguagem presente no livro didático de Matemática. Pensando

em formar leitores autônomos na escola, e, principalmente, entender e trabalhar

as  necessidades  formativas  na  compreensão  da  linguagem  de  textos  de

Matemática, preocupamos em analisar os conteúdos ensinados, incluindo, por

exemplo,  estratégias  de  contextualização  para  a  compreensão  matemática,

necessários  para gerar  um conjunto  de  condições  que  possibilitem ao  aluno

assumir sua responsabilidade como leitor. 

Ao sugerir fazer as análises da linguagem utilizada no livro didático da

Matemática, acreditamos que, devido ao cotidiano atribulado, o professor pode

não  perceber  os  aspectos  de  linguagens  e  tipos  de  conhecimentos  sobre  a

linguagem que o autor do livro didático traz em sua obra. Então propomos ao

professor um texto formativo, contendo orientações para o estudo de funções

com base nos fundamentos teóricos levantados nas nossas análises.

Sabemos que o desenvolvimento da leitura e  habilidades cognitivas

dos alunos deste nível de ensino são atributos fundamentais para a conclusão

dessa  etapa  de  ensino  e  assim,  compartilhando  com  o  que  traz  o  PCNME

(Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio), “Tratar os conteúdos de ensino

de modo contextualizado, aproveitando sempre as relações entre conteúdos e

contexto para dar significado ao aprendido, estimular o protagonismo do aluno e

estimulá-lo a ter autonomia intelectual”, percebe-se que, ao estudante compete

aplicar o seu conhecimento prévio, ao realizar inferências nas interpretações do

texto, identificar e esclarecer o que não entende, aos professores compete o

incentivo consciente, afinal, são os docentes que realmente contribuem para a

melhoria da aprendizagem da leitura.

Dessa forma, sugiro aos  Educadores do ensino médio, ao trabalhar

com o tema Função, atentar para as indicações do Guia do PNLD (Programa
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Nacional do Livro Didático),  que aponta a importância do conceito de função,

como sendo “um instrumento para o estudo dos fenômenos nas demais ciências

e um elemento integrador no âmbito da própria Matemática, onde desempenha

um relevante papel articulador entre a Matemática e o conhecimento produzido

nas outras ciências”, de forma que o aluno possa desenvolver a contextualização

de leitura e compreensão de textos matemáticos.

Sugiro  que  o  Produto  Educacional  que  apresento,  a  seguir,  possa

constituir  material  que  proporcione  aos  professores  do  ensino  médio  uma

reflexão  sobre  como  trabalhar  com  certos  usos  de  elementos  linguísticos

presentes  no  texto,  citando  um exemplo,  as  representações  matemáticas  de

função na apropriação desses conhecimentos. Voltamos nosso pensamento para

o professor como sujeito construtor de estratégias, que aborda o livro didático

como objeto  que o  ajuda  a  fazer  deslocamentos  importantes  em relação  ao

ensino de conteúdos e à compreensão da Matemática por parte do aluno.

Partindo  desse  modo  de  ver, fica  evidente  que  os  professores  não

podem  ser  passivos  diante  da  leitura  de  seus  alunos.  Precisam  interferir

deliberadamente  para  que  eles  aprendam  a  ler  também  nessa  área  do

conhecimento,  ou  seja,  esse  outro  tipo  de  linguagem  que  é  utilizada  na

matemática da escola, desenvolvendo as capacidades de leitura necessárias por

meio  de  explicitações  linguísticas  que  permeiam  questões  matemáticas,

especialmente preparadas para essa finalidade.

Aguardamos críticas e sugestões para melhorar  nossa prática  como

educadora e pesquisadora. Um fraterno abraço em todos os que acreditam em

seus sonhos e lutam pela concretização dos mesmos.

Jurama Maia 

Professora de Matemática do Estado de Minas Gerais
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2- APRESENTAÇÃO

Nossa intenção, a princípio, é propor um convite à reflexão, mas também

algumas  orientações,  no  sentido  de  alertar  o  professor  para  que  não  caia  em

armadilhas  que  muitas  vezes  passam  desapercebidas  pelo  autor,  como  por

exemplo,  o  uso  de  vocabulário  especializado  que  está  presente  nos  textos  da

Matemática do ensino médio e, ainda, no uso de pronomes e verbos que estão na

formação da frase Matemática. 

Nas nossas reflexões sobre esse tema,  buscamos fazer uma análise da

linguagem em textos de Matemática, não no sentido de criticar a linguagem do texto,

mas de apresentar uma proposta aos sujeitos envolvidos nas práticas de ensino-

aprendizagem  da  Matemática,  em especial  aos  professores,  para  que  estes  se

apropriem dessa linguagem, e entendam as dificuldades que podem se apresentar

aos  alunos  que  estão  tendo  contato  com ela.  Comumente,  nós  professores,  ao

lermos o enunciado de atividades do livro didático, colocamos o foco na resposta da

atividade  para  o  aluno  e  pode acontecer  que informações  do enunciado  fiquem

implícitas, e não identificáveis ao leitor. 

Professores,  em  geral,  desconfiam  que  a  linguagem  pode  causar

problemas e representar uma dificuldade no ensino-aprendizagem da Matemática.

Pensando nisso, podemos articular estratégias de leitura da Matemática, no contexto

de usos da linguagem, que viabilizem ao professor trabalhar com o texto presente no

livro didático, ao utilizá-lo para esse fim, afinal, o livro consiste em um material de

fácil acesso para os estudantes. Propomos, então, um convite para pensarmos: O

que o professor de Matemática pode fazer para ampliar a utilização do livro didático

em suas aulas de forma a buscar a compreensão da Matemática?

Este material visa realizar inferências para interpretar textos, bem como

explicitar a matemática acadêmica e a matemática escolar presentes nos livros. Ele

é  direcionado  ao  profissional  que  atua  na  área,  com o  propósito  de  ajudá-lo  a

entender as características de linguagem no texto de Matemática e facilitar as ações

mediadoras entre o professor e o aluno desse nível de ensino.

Também visa sugerir procedimentos de sinalização ou tratamento do uso

da linguagem, no que o livro traz de diferente ou não com relação a linguagem
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cotidiana, com o propósito de aumentar o repertório do aluno, no entendimento do

que está próximo dos elementos da escrita acadêmica, os quais aparecem no livro

didático de matemática. 

Pretendemos organizar os principais aspectos de nossa pesquisa dando

um enfoque no uso do vocabulário especializado da matemática escolar, de uma

forma mais direta voltada para aplicação prática do professor de Matemática. Para

esse fim, escolhemos aspectos que envolvam o trabalho desse professor, quando

este vai escolher as atividades do livro didático. 

Assim,  esse  caderno  de  leitura  da  Matemática  está  organizado  da

seguinte forma:

 Primeiro,  vamos  apresentar  os  elementos  linguísticos  mais  comuns

encontrados no livro didático, iremos descrevê-los citando exemplos tirados do livro

investigado, para que o professor possa identificá-los nas atividades do livro. Em

seguida, faremos as nossas recomendações ao professor. 

Ressaltamos que todas as figuras que se encontram nesse texto foram

retiradas do livro didático  Matemática: contexto & aplicações, volume 1: ensino

médio / Luiz Roberto Dante 2ª ed. São Paulo: Ática, 2013. Sua escolha teve como

referência de o guia PNLD/ 2015 (Programa Nacional do Livro Didático) e a relação

de distribuição do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

3- USOS DE LINGUAGEM NO LIVRO DIDÁTICO DA MATEMÁTICA

3.1 - Elementos linguísticos apresentados no texto

Observa-se  nos  livros  didáticos  de  Matemática,  em  geral,  que  as

características  da  linguagem  e  os  elementos  linguísticos  utilizados  são  muito

semelhantes nos enunciados das atividades. O uso especializado de palavras da

língua materna é o que mais gera dúvidas para o aluno. Então, recomenda-se ao

professor  ficar  atento  a usos específicos de palavras nos textos de Matemática,

verificando se os alunos de fato as compreendem, uma vez que, em geral, passa-se

desapercebido, quando esse uso de um vocabulário especializado aparecem nas

atividades do livro. Há uma tendência de focar direto na sua resolução, sem uma
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maior  preocupação  em  esclarecer  os  usos  desse  vocabulário  específico  da

Matemática. 

Os elementos linguísticos que foram identificados, por meio da análise da

linguagem no  texto  didático  de  Matemática,  são  recursos  que  têm  uma  função

discursiva no texto da matemática acadêmica e também da matemática escolar. Os

elementos  linguísticos  que  passaremos  a  explicitar  são:  O  uso  de  Pronomes;

Função Impositiva; Função Impessoal e Vocabulário Especializado da Matemática

(uso de símbolos, nominalização e formas de linguagem da matemática escolar).  

A seguir iremos explicitar esses elementos, exemplificando-os. 

Uso de pronomes  

Nos textos o uso de pronomes pessoais, expressam formas sociais de

tratar  o  interlocutor  e  marcam  posição  em  relação  às  pessoas  do  discurso.

Geralmente no enunciado de atividades do texto matemático, os pronomes pessoais

não aparecem expressos na oração, nem podem ser identificados, ou porque não se

quer ou por se desconhecer quem pratica a ação. 

Por exemplo, na frase “Seja a função que cada número real x associa a

sua terça parte” explicita apenas o assunto de que o autor fala deixando implícito a

3ª pessoa, a função  que associa um número real x com a sua terça parte. Esse tipo

de  construção  de  frase,  muito  comum  no  texto  da  matemática  escolar,  deixa

subentendido a crença de que o aluno conhece as implicações de tais expressões

na frase, assim, o não uso de pronomes pessoais, indica que não traz o leitor para a

ação.

Os pronomes estabelecem conexões de ideias que conferem sentido a

um  texto  (coerência  textual)  e  conexões  gramaticais  existentes  entre  palavras,

frases, parágrafos e partes maiores de um texto (coesão textual)1. Os pronomes

demonstrativos e os pronomes relativos são tipos de pronomes mais encontrados

nos textos matemáticos.

Os  termos  gramaticais  que  definem  os  pronomes,  podem  ser

classificados como:

1 Gramática - Texto , Reflexão e Uso - Cereja, William Roberto; Magalhães, Thereza Cochar, 2012. 
Atual.
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Pronomes pessoais são aqueles que substituem substantivos e indicam

as três pessoas do discurso: Locutor - quem fala (1ª pessoa), Locutário – com quem

o locutor fala (2ª pessoa) e Assunto – de quem ou de que o locutor fala (3ª pessoa). 

Os  pronomes demonstrativos são  aqueles  que  situam a  pessoa  ou

coisa demonstrada em relação às três pessoas do discurso, nos gêneros feminino,

masculino ou neutro (isto, isso, aquilo).

Pronomes indefinidos são aqueles que se referem a um ser (3ª pessoa)

de modo impreciso ou genérico. Exemplos: - Variáveis (algum, nenhum, todo, outro,

certo,  bastante,  qualquer, quanto, qual,  etc)  -  Invariáveis (alguém, ninguém tudo,

nada, algo, cada, quem, que ,etc) – Locução pronominal indefinida (qualquer um,

cada qual, cada um, seja qual for, seja quem for, quem quer que, todo aquele que,

etc). Pronomes interrogativos são os pronomes indefinidos que, quanto, como, qual,

(o) que quando empregados em frases interrogativas. 

E  por  fim,  o  pronome  relativo é  aquele  que  liga  duas  orações,

substituindo na segunda oração um termo antecedente, isto é, um termo já expresso

na  primeira  oração  (que;  quem;  o  qual  –  a  qual,  os  quais,  as  quais;  onde  –

equivalendo a em que;  quanto – quanta,  quantos,  quantas e cujo – cuja,  cujos,

cujas). 

Veja, a seguir, uma forma de enunciado muito comum em exercícios do

livro:  Observa-se em “Qual é a área de uma região quadrada cujo lado mede 12

cm?” que o sujeito é a própria Matemática, existe aqui o uso do pronome “Qual” que

se refere à área procurada; “de uma” termo de ligação na frase, indica a área de um

quadrado;  o  pronome relativo  “cujo”  substitui  a  expressão “região  quadrada”,  na

indicação de que o lado da região quadrada mede 12 cm. O uso de pronomes nessa

frase  deixa  implícita a  crença  de  que  o  aluno  conhece  as  implicações  de  tais

expressões na frase. Outras variações de tipos de pronomes ocorrem em usos de

pronomes indefinidos nas frases interrogativas, como é o caso em que aparece na

frase,  “Para  quais  valores  de  m a  função  f(x)  =  x2 +  5x  +  5m assume valores

positivos para todo x real?”, isso significa, que na expressão “Para quais valores de

m”,  toma  a  Matemática  como  sendo  um  ente  neutro.  Assim,  o  professor  deve

atentar, para incidência do uso de pronomes, recurso por meio do qual o autor pode

deixar implícito o conteúdo de Matemática como sendo irretocável, o que não traz o
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aluno para a ação. No livro didático de Matemática, a forma passiva é muito usada,

deixando oculto que a Matemática assume a posição de sujeito, além de apresentar

uma característica de neutralidade. 

Uso de Função Impositiva

É uma forma de frase que é voltada para o leitor em tom imperativo. A

mensagem é centrada no receptor e organiza-se de forma a influenciá-lo, ou chamar

sua atenção, o contexto torna-se a parte mais importante da mensagem. 

O uso da forma imperativa atribui  o peso ou autoridade que o falante

atribui ao enunciado. Isto pode ser expresso através da utilização de expressões de

certeza,  ou ordem (ex.:  resolva,  calcule,  efetue,  etc.),  revelando uma relação de

autoridade que o livro estabelece,  podendo constituir  uma imagem autoritária  do

escritor. Isso atribui um grau de autoridade do autor em relação ao leitor, mesmo que

não seja feita de forma explícita e perpassa uma ideia de certeza e autoridade na

abordagem do texto.

Existe uma diferença sutil e que mesmo assim merece ser observada com

relação ao uso da função impositiva que remete a uma autoridade sobre o conteúdo,

indicando este como sendo de um domínio “elementar”, deixando subtendido que a

incapacidade de compreensão do aluno é uma fragilidade.

O modo verbal imperativo, também conhecido como apelativo ou conativo

expressa  uma  ordem,  um  pedido,  um  conselho  ou  uma  orientação,  pode  ser

afirmativo ou negativo. Geralmente é definida a locução verbal como um tipo de

expressão formada por um verbo auxiliar que é sempre flexionado (em tempo, modo

e  pessoa),  como  por  exemplo,  ter,  haver,  ser,  estar  e  ir;  e  uma forma nominal

(infinitivo, gerúndio ou particípio), ou seja, as formas nominais dos verbos, assim

chamadas pelo fato de que podem desempenhar funções equivalentes às exercidas

pelos nomes.

O professor deve tomar cuidados ao distinguir o modo de uso da função

imperativa  no  texto,  a  experiência  mostra  que  quando  o  aluno  não  consegue

identificar  esse uso,  a  função impositiva pode gerar confusões na aprendizagem

matemática.

9



A seguir, um exemplo de frase, comum nos exercícios do livro didático, na

qual  se  verifica  o  uso  de  função  impositiva,  que  expressa  uma  ordem:  em

“Determine a fórmula matemática da função afim… e depois responda: qual é a taxa

de  variação  dessa  função?”, observa-se  expressões  no  imperativo,  este  uso  da

forma imperativa na Matemática, equivale a um comando que pode ser considerado

um modo adequado de se usar a forma imperativa, ou seja, indica que o aluno deve

dar a lei que vai satisfazer a função pedida, a segunda parte indica a ordem que a

atividade deve ser feita, indicando que depois essa fórmula vai fornecer a taxa de

variação da função.

Cabe ao professor, no entanto, fazer uma mediação quanto ao uso da

forma imperativa,  esclarecendo a respeito do uso desse elemento linguístico,  no

intuito de evitar obstáculos na compreensão do texto, ou mesmo mal- entendidos por

parte do aluno, de modo que o uso de impositivos, principalmente nas atividades do

livro, não possa deixar subentendido uma forma autoritária de o autor pedir uma

fórmula, ou um procedimento para trabalhar um conceito, o que, de fato irá favorecer

a ação do aluno para a compreensão da matemática. 

Função Impessoal

Função impessoal ou sem sujeito é utilizada quando se tem a intenção de

se fazer referência apenas ao processo, sem nenhuma indicação de agente. No

caso do livro didático indica que o resultado da atividade independe de quem a está

realizando.

A forma impessoal ocorre quando o infinitivo não tem sujeito próprio ou

contextual, ou seja, nos casos de indeterminação do sujeito,  quando o sujeito não

aparece expresso na oração,  nem pode ser  identificado,  ou por  se desconhecer

quem pratica a ação, ou porque não se quer, ou mesmo, por ser intenção do escritor

dar-lhe um sentido genérico. O infinitivo não tem sujeito por ser verbo impessoal.

O texto impessoal  apresenta o verbo na 3ª pessoa do singular  ou do

plural, o verbo ou o auxiliar, se houver locução verbal é colocado na 3ª pessoa do

plural. Se, ao contrário, fosse nossa intenção especificar um sujeito ou dar-lhe forma
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passiva, usaríamos a forma pessoal flexionada na voz passiva – o sujeito é paciente,

pois sofre a ação do verbo. Agente da passiva é o termo da oração que, na voz

passiva, corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. É geralmente

introduzido pela preposição por ou per e suas contrações - pelo(s), pela(s) – e pela

preposição de. Pode-se então observar, que no uso da forma impessoal, a própria

Matemática ocupa o lugar do sujeito na frase. Isso ocorre no sentido de naturalizar a

ideia da Matemática como uma Ciência neutra, o que não é uma verdade, já que a

Matemática tem perspectiva e visão de mundo por trás, busca-se, assim, explicitar

esse elemento linguístico na frase matemática.

Um exemplo de uso da função impessoal, em exercícios do livro, está na

frase,  “A  tabela  abaixo  indica...” o  enunciado  refere-se  à ação  humana  que  é

suprimida, o  que  obscurece  a  presença  do autor, trata-se  de  se  referir  ao  ente

matemático,  nesse  caso  “a  tabela” como  se  essa  fosse  o  sujeito.  No  discurso

especializado da matemática, a utilização do ente matemático como sujeito é uma

marca do texto  específico  da área,  que pode ser  observada pelo  uso da forma

escrita em que a Matemática aparece, o que vai  caracterizar o texto científico e

também a matemática escolar. Um outro exemplo de supressão da ação humana é

encontrado na frase, “O que é dado em função do que?” indica uma linguagem de

uso  típico  da  matemática  escolar;  a  palavra  “dado”  dá  a entender  que  a  ação

independe  de  quem  a  faz.  Assim,  o  professor  deve  observar  a  estratégia  de

supressão da ação humana que neutraliza a presença do autor, configurando um

problema de leitura e compreensão de textos matemáticos.

Vocabulário Especializado da Matemática

Durante as análises das atividades do livro didático, nos deparamos, na

maioria  dessas  atividades,  com  o  uso  de  Vocabulários  Especializados  da

Matemática.  É  comum  aparecer  numa  mesma  frase,  textos  híbridos  em  que  a

linguagem padrão se mistura ao vocabulário especializado da matemática.  Isso é

uma característica dos livros didáticos, que também ocorre na matemática escolar,

como uma forma de trabalhar os conteúdos de Matemática. De um modo geral, esse

uso  pode  tornar  o  texto  árido,  remeter o  leitor  ao  distanciamento  do  discurso
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cotidiano. Por essa razão, o professor deve estar atento e verificar se o aluno vai

precisar de ajuda para interagir com o texto. 

Ao  descrever  aspectos  do  vocabulário  especializado  da  Matemática

escolar, a partir das análises de textos, pode-se observar alguns aspectos de uma

língua formal, que apresenta como característica não demonstrar intimidade com o

interlocutor, dar comandos na frase, indicar  definições que podem vir  escritas na

forma de símbolos ou no uso de alguma palavra que tem a intenção, por parte do

autor, de indicar a ação matemática. 

A língua  que  usamos  no  dia  a  dia,  pode  ser  conhecida  como  outras

denominações,  “linguagem  natural”  ou  ainda  “forma  corrente  de  linguagem”  e

“linguagem cotidiana”,  todas essas  são  formas  de  linguagens  e  expressões  que

encontramos  para  designar  a  “língua  materna”  que  o  livro  faz  uso.  No  caso  a

linguagem do livro didático se diferencia desse uso e cria regras locais da linguagem

cotidiana, utilizando uma variedade padrão ou norma culta que é a que encontramos

no livro didático de matemática que preza por regras gramaticais, o que torna esse

texto rico em variedade linguística, além disso, encontramos uma enorme variedade

de usos de vocabulários especializados da matemática.

Na perspectiva da matemática acadêmica e da matemática escolar, em

que são produzidos os estilos normativos, são os professores que têm a tarefa de

empoderar  os leitores dessa linguagem para criticarem as convenções.  Assim, o

vocabulário  especializado da matemática,  indica  que  a  própria  linguagem

matemática, pode também ser identificada pelo seu vocabulário.  

A  linguagem  da matemática  escolar apresenta  uma  forma de

caracterização  própria  que  enfatiza  o  uso  de  símbolos  e  de  vocabulário

especializado,  onde  palavras  algumas palavras  assumem um sentido  especifico,

diferente do seu uso cotidiano. Assim,  cabe  ao  professor  a  consciência  de  como

utilizar um termo comum na linguagem corrente e que tenha um significado diferente

na linguagem da matemática escolar. Por exemplo, ao introduzir a palavra “potência”

somente  pode  ser  utilizada  para  representar  a  multiplicação  sucessiva  de  um

mesmo valor, o que difere do uso cotidiano que, em geral, a associa poder, força.

Com efeito, professores podem ampliar e alcançar melhores resultados

na compreensão dos textos,  auxiliando seus alunos na aquisição de vocabulário
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matemático, ampliando o poder deles em manipular o seu próprio uso de linguagem

e  facilitando  a  sua  compreensão  matemática,  explorando  o  uso  de  vocabulário

especializado  da  matemática.  Portanto,  a  eles cabe o  papel  de  elucidar  esse

elemento linguístico, dentro dos discursos2*(cotidiano, acadêmico e escolar) que os

textos são produzidos.

Nominalização

A nominalização é uma estrutura gramatical que usa um substantivo no

lugar de um verbo, sendo um termo que vai indicar um processo, transformando a

ação em um nome, ela é muito usada na matemática escolar, fazendo parte do seu

vocabulário especializado. Na Matemática é comum a nominalização aparecer no

uso de nomes e símbolos descrevendo todo um procedimento. O uso de símbolos

carrega em si a nominalização de um processo inteiro que vai indicar a ação. No

livro didático nota-se uma forma usual de linguagem, em que o autor escreve a frase

matemática  usando  tais  formas,  pressupondo  que  o  aluno  ou  o  leitor  tenha  o

domínio de seu significado.  

Chama-se texto híbrido quando se verifica o uso de mais de um elemento

linguístico  na  mesma  frase,  no  caso  dos  enunciados  dos  livros  de  Matemática,

observa-se o uso da língua padrão e de vocabulário especializado da matemática

ocorrendo casos de nominalização, usos de símbolos, gráficos, etc. 

A linguagem utilizada no livro didático intercala o uso da língua padrão,

uso especializado de elementos da língua e o uso de símbolos, o autor ao fazer

esse uso mostra autoridade e domínio dessa linguagem, mas o aluno, que ainda não

consegue  fazer  essas  distinções  do  texto,  pode  apresentar  dificuldades  para

entender o enunciado.

Os professores  devem observar  se  o  uso da linguagem especializada

está presente nos textos do livro de Matemática, além disso, se está ou não está

subentendido  que  o  aluno  já  conheça  os  elementos  que  são  necessários  para

produzir o significado que se pretende. O uso de nominalizações no texto é outro

2 Discurso é o processo comunicativo capaz de construir sentido. Além dos enunciados, envolve
também os elementos da situação (quem são os interlocutores,  a  situação em que ocorre  a
interação, o momento histórico, a intencionalidade do enunciado). Gramática - Texto , Reflexão e
Uso - Cereja, William Roberto; Magalhães, Thereza Cochar, 2012. Atual.
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elemento que aumenta a dificuldade e que pode inibir a compreensão do aluno, ou

mesmo afastá-lo do texto. 

Para uma melhor visualização, a seguir, daremos um exemplo de uso de

nominalização. No enunciado, “a taxa de variação é -2 e ƒ(2) = 5” o termo que indica

o uso de substantivo no lugar de um verbo é “taxa de variação”, que é palavra que

indica a ação matemática, na função afim refere-se ao valor numérico ou coeficiente

da variável. O uso de símbolos também é observado no enunciado em “ƒ(2) = 5” e a

operação implícita nesses símbolos, indica que é preciso substituir por 2 o valor da

variável na equação, de modo a se obter a imagem sendo esse o valor 5. Nesse

enunciado está implícito que para a resposta do aluno necessitará se utilizar de

símbolos e que o aluno conheça o significado e o uso desses símbolos, o que é

aceitável  e  bom  para  o  aluno,  mas  não  isenta  o  professor  da  importância  de

explicitar características de usos dessa linguagem para o aluno, principalmente no

uso de vocabulário especializado da Matemática.

4. UM EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS LINGUÍSTICOS SITUADO 

NA MATEMÁTICA ESCOLAR

Apresentaremos a seguir uma atividade que foi extraída do capítulo de

função  quadrática  do  livro  didático,  tendo  como  objetivo  que  os  professores

visualizem  alguns  aspectos  do  uso  da  linguagem  no  texto  do  livro  didático  de

matemática.

Segundo nossa análise, podemos considerar que esta é uma atividade

contextualizada na semirrealidade, ou seja, são exercícios construídos não a partir
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de uma realidade que o aluno pode observar em seu cotidiano, mas numa realidade

construída pelo autor do livro didático.

O enunciado apresenta um  texto híbrido constituído de uma linguagem

simbólica e da língua padrão. O texto se distancia de um uso cotidiano exatamente

pelo  uso  de  vários  elementos  linguísticos  os  quais  iremos  descrever  logo  em

seguida,  entre  eles,  é  possível  identificar  o  uso de vocabulário  especializado da

matemática; uso de símbolos; nominalização; além de usos da função impessoal e

da função impositiva.

Exercício extraído do Capítulo 4 (Página 125):

No  enunciado,  a  expressão  “Sabe-se  que...”  indica  que  o  sujeito  é

indeterminado, o  que  está  implícito  na  função impessoal  de  linguagem é que a

própria Matemática assume o papel  de sujeito da ação.  O uso dessa linguagem

pode sinalizar  um problema gerando um mal-entendido por  parte  do aluno pois,

indiretamente  dá a entender que a ação independe de quem a faz. É  importante,

então, que professores possam propiciar um ambiente favorável de trocas e adaptar

a forma de linguagem utilizada no ambiente escolar àquelas que são familiares aos

alunos, tendo em vista que muitas vezes o ambiente escolar tem um contexto que

não lhes é familiar torna-se, assim, essencial rever o recurso linguístico como um

meio de aproximar o aluno da Matemática.

Na  frase,  “o  custo  C  para  produzir  x  unidades” nota-se  o  uso  de

vocabulário especializado da matemática, o autor está atribuindo um símbolo a um

nome. Professores devem estar atentos e observar se o aluno já conhece esse uso
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da linguagem, pois está implícito que o aluno deve identificar na expressão que C é

custo  e  x  é  o  número  de  unidades.  É  muito  comum o aluno  ter  dificuldade  de

compreensão do enunciado e não saber identificar, localizar e mesmo expressar sua

dúvida, essa situação vai ficando cada vez mais complicada para o aluno, de modo

a inibir ou mesmo afastá-lo da produção de significados sobre o texto, o que tende a

não  contribuir  no  desenvolvimento  da  compreensão  matemática.  Isso  pode  ser

superado com a explicitação desses usos, tentando uma associação com a língua

padrão facilitando a compreensão dos conceitos matemáticos. 

Na continuação dessa mesma frase,  “...de certo produto é dado por...”,

ocorre a função impessoal de uso da linguagem, na indeterminação do sujeito na

frase. Na verdade se usa duas vezes, pois “de certo produto” é indeterminado, e o

que “é dado por” indica que há uma lei que organiza a produção. O uso da voz

passiva introduzida pela preposição por, corresponde à própria matemática fazendo

o papel de sujeito na expressão.  O problema que está oculto nesta linguagem  é,

pelo aluno, a naturalização a ideia da Matemática como uma Ciência neutra, e que

ele não é agente da atividade, ou seja, aquilo não está relacionado com ele. Dessa

forma, professores, ao atuarem como facilitadores da aprendizagem, são os agentes

capazes  de  suplantar  limitações  do  texto  do  livro  didático,  ao  explicitar  esse

elemento  linguístico  presente  no  texto,  pois  eles  têm consciência  que  as  ideias

matemáticas que compõem o enunciado do problema, são uma produção social e

que estão relacionadas, mesmo que não diretamente, ao contexto social mais amplo

do aluno.

Na sequência, na expressão algébrica “C = x2 – 80x + 3000” observa-se

um claro uso de vocabulário especializado da matemática, que pode ser identificado

no  uso de símbolos. Já  descrevemos,  anteriormente,  as  condições textuais  que

explicam o uso de símbolos  e  os  processos de nominalização,  que ocorrem na

expressão numérica dada. O que está implícito nas situações de uso de símbolos da

equação quadrática “C = x2 – 80x + 3000 são os números e as variáveis atribuídas,

sob a condição de existência do custo de certo produto. Assim, o que constitui um

problema ou dificuldade para o aluno é a própria compreensão dos símbolos, exige-

se que o aluno conheça o significado de usos dos símbolos da Matemática, o que é

aceitável e bom para o aluno, mas não isenta da importância do professor explicitar
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características  de  usos  de  linguagens  para  o  aluno,  principalmente  no  uso  de

vocabulário  especializado  da  Matemática,  mais  especificamente  no  uso  de

nominalização no texto, como a que acabamos de descrever.

A expressão, “Nessas condições, calculem” denota o uso de um termo

impositivo, por meio do qual o autor,  na verdade, dá uma ordem, indicando que o

leitor só pode usar as informações ali contidas, mas não apresenta um claro juízo de

valor. O uso da forma imperativa atribui um certo peso ou autoridade ao autor, que é

quem ordena e possui a autoridade, pois domina a linguageme o conhecomento

necessário para resolver as atividades do livro didático.

O uso de vocabulário especializado da matemática escolar é encontrado

no restante do enunciado, nas letras a e b, é presente a nominalização nas duas

frases,  em “custo  seja mínimo” e em “valor  mínimo do custo”, mostra  o  uso da

linguagem especializada da matemática. Os dois  termos apontam  que a intenção,

por parte do autor, é de indicar a ação matemática de localizar o ponto minimo da

função.  Assim,  para resolver  a  atividade,  a  ação que é mobilizada,  refere-se  ao

cálculo  dos  vértices da  parábola  da  função  quadrática,  que  podem  ser  obtidos

aplicando as  leis  matemáticas na equação  de  C que  foi  dada.  Esses  conceitos

indicam um controle da forma de registro por parte do autor, indica que ele próprio

tem o  domínio  de  termos  nominalizados,  e  que  o  usa  quando  necessário.  Mas

professores  também  podem  adquirir  habilidades  de  uso  de  vocabulário

especializado  da  matemática,  por  meio  da  sua  experiência  e  prática  com  essa

linguagem.

Por fim, a nossa proposta tem o intuito de fornecer aconselhamentos com

base  no  uso  da  linguagem  em  textos  matemáticos,  bem  como,  direcionar

professores com o propósito de comunicar a Matemática, com o objetivo de ensiná-

la e tornarem-se atentos para as características do uso de elementos linguísticos,

como o uso de pronomes,  de formas impessoais e impositivas no texto,  uso de

vocabulário  especializado  da  matemática  e  os  casos  em  que  aparece  a

nominalização no texto da matemática.
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5.  REFLEXÕES FINAIS

Para finalizar, professores, consideramos que esse texto possa auxiliá-los

no uso do livro  didático  no ensino  de funções.  Por  isso,  escolhemos tipos mais

comuns de usos da linguagem nos textos presentes no livro didático de Matemática

e alertamos para a necessidade de se observar o uso híbrido de linguagens, o uso

de  frases  na  lígua  padrão  e  o  uso  de  simbolos.Também,  mostramos  que  nos

enunciados das atividades do livro didático, aparece, principalmente, o intenso uso

de vocabulários especializados da matemática, o que requer  do professor tornar

mais  claro  o  uso  desses elementos  linguísticos,  no  texto,  para  o  seu  aluno,

esclarecendo  quanto  aos  usos,  já  que  esses  assumem  um  papel  notável  na

significação e na compreensão da Matemática.

A pesquisa  que  resultou  nesse  Produto  Educacional  tem  o  intuito  de

alertá-los  para  possíveis  armadilhas de usos da linguagem nos textos,  as  quais

podem  passar  desapercebidas  pelo  autor,  mas  que  são  relevantes  no  ensino-

aprendizagem de funções. Apontamos também a existência de recursos linguísticos

na  constituição  dos  enunciados,  como:  uso  de  pronomes,  de  verbos  e

principalmente, de vocabulário específico da matemática,

Com efeito, a nossa pesquisa teve como foco a seção de exercícios que

compõe  grande parte do conteúdo dos livros didáticos de Matemática do ensino

médio. Observamos que o contexto em que as atividades são elaboradas, não pode

servir apenas para o uso da linguagem matemática com o propósito de se obter uma

solução  mecanizada  e  sintetizadora,  com  um  enfoque  exclusivo  na  linguagem

simbólica, mas um contexto mais significativo que envolva, ou que possa favorecer

uma interrelação entre o social, as formas de raciocínios e as formas de linguagem,

além ampliar a capacidade argumentativa do aluno leitor. Para tanto, o professor

deve ter como meta o enriquecimento do vocabulário especializado da matemática

dos  seus  alunos,  para  que  eles  possam  alcançar  novos  progressos  na  sua

aprendizagem matemática e no desenvolvimento da Matemática.  

No  nosso  entender,  faz-se  necessário  explicitar,  de  maneira  clara  e

objetiva,  os  elementos  linguísticos  que  estão  presentes  no  texto  didático  de

Matemática, aproximando o aluno das formas de uso das linguagens que o livro traz,
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incluindo-o para a ação. Tornando o aluno o sujeito de sua própria aprendizagem,

tirando-o do papel de observador passivo de uma Matemática pronta e acabada. 

“Quando eu pronuncio a palavra Futuro a primeira sílaba já pertence ao passado.

Quando eu pronuncio a palavra Silêncio, Eu o destruo. Quando eu pronuncio a palavra

Nada, Eu faço algo que nenhum não-ser pode reter.”

Wislawa Szymborska
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