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A PEDAGOGIA DO 
TEXTO é uma 

proposta teórica e 
metodológica que 
pretende orientar 

o processo de 
ensino-

aprendizagem das 
disciplinas de 

base, com 
objetivo de torná-

lo significativo. 



Três molas impulsionadoras do processo 
de ensino e aprendizagem:  

professor, aluno e saber. 

Qual é o papel do 
professor nesse 

processo? 



Segundo BROUSSEAU: 
“Uma situação didática é formada pelas 
múltiplas relações pedagógicas estabelecidas 
entre o professor, os alunos e o saber com a 
finalidade de desenvolver atividades voltadas 
para o ensino e para a aprendizagem de um 
conteúdo específico”. 

Orientar as situações didáticas que 
ocorrem em sala de aula. 

Nesse papel, o professor estimula o aluno a construir 
seu próprio conhecimento. 



COMO AJUDAR? 
 

• Permitir a expressão oral ou escrita das resoluções 
dos problemas matemáticos; 
• Criar o gosto pela resolução dos problemas (“os 
problemas são a força motriz da matemática” e “não 
é só uma questão de obter a resposta certa; mais do 
que isso, importa perceber porque uma resposta é de 
todo possível e porque tem determinada forma”); 
• Auxiliar o aluno a “aprender” a estudar Matemática; 
• Estimular o aluno a perguntar (“Quem pergunta 
aprende” e “A pergunta é a isca para pescar no mar 
das idéias”); 



O QUE É APRENDER MATEMÁTICA? 
 

• Estar constantemente em ação! 
• Exercitar-se com questões 

rotineiras, resolver problemas, 
desafios, propor problemas, buscar 
generalizações, inter-relacionar 
ideias e aplicar aos problemas 
cotidianos os conceitos 
matemáticos. 



• Para D’Ambrosio, a aprendizagem “é uma relação 
dialética reflexão-ação, cujo resultado é um 
permanente modificar da realidade”. 
 
• Meta do professor: favorecer a aprendizagem. 
 
• Quando o professor supervaloriza o conteúdo 
matemático, esquecendo que é necessário revestir 
de significado os conceitos para o aluno, ele perde a 
dimensão da aprendizagem pois para que ela ocorra 
é necessário reflexão e ação. 



Como refletir sobre algo que não se 
entende o significado? 

 
 

Como agir se não estamos motivados? 



QUAL É O PAPEL DO 
ALUNO NESSE 

PROCESSO? 

• Foco principal da aprendizagem; 
• Seu papel é construção de conhecimentos; 
• Internalizar progressivamente os sentidos e os 
significados que reconstrói, de forma 
ininterrupta, no decorrer das atividades 
escolares, por meio do estudo. 



• Desejável: trabalho intelectual se 
aproxime daquele do cientista; 
• Exercitar-se em atividades rotineiras e 
não-rotineiras; 
• Dar a palavra ao aluno. 

Deixar que, por meio do diálogo, haja um confronto 
entre os saberes escolares com aqueles saberes 

“mudos”, de que os alunos são portadores. 
 

Uma forma de permitir a manifestação dos saberes 
silenciados é a produção de textos, tanto verbais 

como escritos. 



• Pode-se começar, nas séries iniciais, com a 
produção de textos em forma de historietas, 
que estimulam o imaginário infantil e com a 
elaboração de problemas simples. 

• Elaborar um problema matemático é produzir 
um texto matemático. 

SUGESTÃO 



A PEDAGOGIA DO TEXTO 
favorece a aprendizagem, na 
medida que favorece a 
interação entre professor, 
aluno e saber. 



A PEDAGOGIA DO TEXTO NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
 
A PEDAGOGIA DO TEXTO é uma proposta 
teórica e metodológica que pretende 
orientar o processo de ensino-aprendizagem 
das disciplinas de base, com objetivo de 
torná-lo significativo. 



Um texto adquire significado quando 
o aluno se apropria dos conceitos nele 
contidos e consegue aplicá-los ou 
relacioná-los a outras idéias ou 
situações. 

OBJETIVO: propiciar, pela linguagem escrita, a 
apropriação e compreensão de novas idéias, 
conceitos ou teorias que permitam que o aluno 
faça a sua leitura de mundo. 



Texto Matemático: 
 aquele texto que usa a 
linguagem matemática.  

 
 

Características: 
 estrutura lógica dedutível; é 

claro e preciso; usa simbologia, 
gráficos e esquemas. 





Texto Matematizável:  

é um texto expresso em linguagem 
natural que envolve conceitos 

matemáticos ou simbologia e que 
pode ser usado como auxiliar nas 

discussões e construções de novos 
conceitos, além de relacionar a 

matemática com outras disciplinas. 



Características:  

relaciona-se com uma problemática 
em questão; trata da vivência dos 

aluno; apresenta, preferencialmente, 
dados reais; não é muito extenso; 

origina-se de alguma situação 
concreta; relaciona-se com as áreas 
de ciências sociais, ciências naturais 

ou literatura.  





1) O que significa o símbolo %? 

2) Qual a origem do símbolo %? 

3) Quanto representa 1,3% de negros 
numa população de 39.000 
estudantes? 



O professor, em qualquer situação 
da Matemática, deve lembrar que a 
língua materna funciona como um 
degrau natural na aprendizagem da 
escrita. 



Podemos incentivar os 
alunos a construírem seus 
próprios textos, em que os 
personagens se envolvem 
com termos matemáticos ou 
conceitos ou mesmo 
algoritmos. 



EXEMPLO DE UM 
TEXTO 

MATEMATIZÁVEL, 
NUMA HISTÓRIA 

INFANTIL DE 
MONTEIRO 

LOBATO 
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