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SOBRE A ATIVIDADE 
Introdução: Dentre as metodologias do ensino1 envolvidas na aprendizagem da 

matemática, frequentemente a resolução de problemas é trabalhada nas 

aulas. Apesar disso, vários alunos detêm dificuldades em escolher 

estratégias adequadas por não compreenderem os enunciados dos 

problemas, consequentemente, dificultando sua resolução. (SMOLE e 

DINIZ, 2001). Em geral, a maioria das disciplinas delega o trabalho de 

interpretação de textos às aulas de português. Contudo, trabalhar tal 

habilidade é tarefa dos professores de todas as disciplinas (SOARES, 2002).  

Em observações em sala de aula, realizadas por licenciandos em 

matemática, do programa PIBID, percebeu-se algumas facilidades, 

dúvidas e dificuldades dos alunos, em relação ao conteúdo de operações 

matemáticas, o que motivou a presente pesquisa. O principal objetivo foi 

 
1 Metodologia de ensino é entendida como conjunto de métodos para os 

educadores, que são anteriormente experimentados/planejados, com a intenção de 

traçar o ensino-aprendizagem com objetivos determinados (MANFREDI, 1993) 



 

analisar como alunos do 6º ano do ensino fundamental, de uma escola 

estadual participante do PIBID, localizada no município de Pouso Alegre – 

MG desenvolvem a resolução de problemas relacionando a 

aprendizagem matemática com habilidades de leitura. 

Objetivo: Analisar a relação entre a interpretação textual e a Matemática. 

Regras e/ou 

Procedimentos: 

Este relato é o resultado de uma vivência ocorrida no primeiro 

semestre de 2019, dentro do projeto PIBID do IFSULDEMINAS, Campus 

Pouso alegre, numa escola pública do município em uma turma de 34 

alunos do 6º ano do ensino fundamental, sob a orientação do professor 

supervisor da turma, e consentimento dos alunos.  

A atividade foi composta por 4 questões, baseadas nas propostas 

de Smole e Diniz (2001). Questão 1: “fazer com que os alunos se apropriem 

de estratégias de leitura que permitam compreender o papel dos dados e 

da pergunta na resolução de problemas” (Ibid., p. 77); Questão 2: 

problema em tiras, pois “[...] auxilia os alunos a perceberem como se 

articula o texto do problema e como é construído, enfatizando a 

coerência textual e a articulação da pergunta com o restante do texto” 

(Ibid., p. 75); Questão 3: “[...] problema de estratégia, pois sua solução 

depende de combinar as informações do texto de forma adequada” 

(Ibid., p. 118); e Questão 4:, leitura e interpretação de gráficos, os quais [...] 

“desenvolvem as habilidades de questionar, levantar e verificar hipóteses, 

bem como procurar relações entre os dados, habilidades inerentes ao 

processo de ler qualquer tipo de textos” (Ibid., p. 83). 

A análise dos dados envolveu critérios de estratégias de leitura, 

articulação do texto, combinações de informações de forma adequada, 

leitura e interpretação, ou seja, habilidades relacionadas “[...] à 

compreensão do que é esse tipo específico de gênero discursivo 



 

“enunciado de problemas matemáticos” [...]” (LOPES, 2007, p. 72). 

Aplicabilidade: Destinado a todas etapas de ensino, sujeitos a adaptação para cada 

turma. 

Pós-Atividade: Buscou-se um feedback dos alunos, relataram as dificuldades que 

obtiveram na resolução, por fim, o desenvolvimento de uma 

estratégia pedagógica foi feito para acompanhar os discentes. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 
A presente pesquisa foi submetida e aceita pelo evento 11ª JORNADA CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA E 8º SIMPÓSIO DA PÓS-GRADUAÇÃO DO IFSULDEMINAS, encontra-se no link: 

https://jornada.ifsuldeminas.edu.br/index.php/jcinc1/jcinc1/paper/viewFile/4648/4262 

 




