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1 – Introdução 

 

Caro professor(a). 

 Meu nome é Rubens Seabra, sou professor de Matemática do Ensino Fundamental e 

leciono em escolas públicas. Desenvolvi um projeto de pesquisa no Mestrado Profissional em 

Educação e Docência, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 

intitulada Sobre a linguagem dos professores nas aulas de Matemática: práticas de uma 

professora do sexto ano de uma escola pública. Esse trabalho trouxe valiosas contribuições 

para minha prática docente e, através deste texto, eu gostaria de dividir com vocês, meus 

colegas de profissão, algumas reflexões que emergiram da minha dissertação. 

Quando conversamos sobre as aulas de Matemática nas escolas, sabemos que existem 

diversos desafios, para nós, professores, mas também para os alunos. Acredito que ainda 

temos muita estrada para percorrer quando avaliamos, por exemplo, o nível de aprendizagem 

matemática dos alunos das escolas públicas ou o grau de satisfação de alunos e professores 

nas aulas de Matemática. Na minha opinião, quanto mais nos aprofundarmos sobre estes 

assuntos, quanto mais conversarmos e trocarmos ideias que funcionam em determinados 

contextos, chegaremos um pouco mais próximos do objetivo de promover o interesse, a 

compreensão e o aprendizado matemático dos nossos alunos. Com este texto, trago um pouco 

da ideia de proporcionar aos professores de Matemática reflexões sobre a linguagem utilizada 

em sala de aula e proponho algumas ações que possam contribuir para que os alunos sintam 

mais proximidade com os professores e com os conteúdos abordados nas aulas. Com essa 

ação, viso a potencialização da participação dos alunos nas aulas, de forma a auxiliar os 

professores em suas construções e conduções. 

O conteúdo é composto por três seções. Inicialmente, apresento o contexto da 

pesquisa, identificando brevemente seus objetivos e percurso metodológico. A segunda seção 

é composta por três reflexões decorrentes da pesquisa. Ao final de cada reflexão, trago um 

convite para que você, professor(a), possa olhar sua própria prática e identificar se gostaria de 

introduzir ou reformular alguns elementos nas escolhas linguísticas utilizadas em suas aulas. 

A última seção é dedicada às considerações finais. 

  É com muita atenção e respeito por todos que exercem essa profissão que lhes 

apresento este material. Os convites que faço aqui emergiram, em parte, da conclusão da 

pesquisa de Mestrado e, em outra parte, pelos questionamentos e angústias que se fizeram 

presentes em minha trajetória como professor. Desejo a você uma boa leitura! 
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2 – Descrição da pesquisa “Sobre a linguagem dos professores nas aulas de Matemática: 

práticas de uma professora do sexto ano de uma escola pública” 

 

 Durante minha trajetória docente, o desejo de ser um professor competente me trouxe 

diversos questionamentos, quase sempre relacionados com a maneira como conduzia as aulas. 

Esses questionamentos estavam ligados, em geral, à linguagem verbal que era utilizada na 

minha prática. Algumas vezes os alunos não compreendiam muito bem o que estava sendo 

exposto, sendo necessário fazer novas abordagens do tema. 

 Essas reflexões trouxeram várias mudanças em meu trabalho como professor de 

Matemática. Aos poucos, com o passar dos anos atuando no ensino regular, fui percebendo a 

necessidade de adequar minha linguagem utilizada em sala de aula, mesclando uma 

linguagem mais especializada com a coloquial e, dessa forma, comecei a perceber que os 

alunos entendiam melhor o que eu estava ensinando. Além disso, também verifiquei a 

necessidade de diversificar a maneira de ensinar os conteúdos.  

 Meus dez anos de experiência docente me auxiliaram a perceber que, ao terminar a 

licenciatura e ingressar no mercado de trabalho, muitos professores iniciam sua atuação em 

sala de aula fazendo uso de uma linguagem mais especializada, com termos que não são 

usados no cotidiano dos alunos e de difícil compreensão para a maioria deles, que ainda não 

têm familiaridade com os diversos termos que podem ser utilizados na matemática escolar. 

Veja a situação ilustrada a seguir: 

 

Se imaginarmos essa situação acontecendo em uma turma de sexto ano de uma escola, no 

início do ano, a professora, ao perguntar aos alunos “Qual é a diferença entre os números 10 e 

23?”, possivelmente está querendo que os alunos lhe respondam ser 13 a diferença. 
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Entretanto, para os alunos do sexto ano no começo do ano letivo, poucas vezes encontra-se 

um aluno que reconheça o termo diferença como subtração ou distância entre os números. 

Assim, possivelmente eles começarão a listar características desses dois números (um é 

ímpar, o outro é par, ou um é maior e o outro é menor). Além da utilização sem 

esclarecimentos de termos que são desconhecidos pelos alunos ou que eles têm pouca 

familiaridade, tenho observado na linguagem adotada nos textos matemáticos e até mesmo 

nos livros didáticos frequentemente não facilitam o entendimento dos alunos. 

 Com esta pesquisa, procurei compreender um pouco mais sobre como as escolhas 

linguísticas interferem na prática do professor de Matemática, favorecendo ou dificultando a 

participação dos alunos nas atividades que tem como objetivo o processo de aprendizagem 

matemática. Para isso, identifiquei uma escola pública de Ensino Fundamental com uma 

professora que aceitou que a coleta de dados fosse realizada em suas aulas. Assisti 34 aulas 

desta professora em uma turma do sexto ano, fazendo registros de campo e gravações em 

áudio e vídeo. Os registros foram organizados e analisados sob a ótica de um artigo escrito em 

1996, de uma pesquisadora inglesa chamada Candia Morgan, que há muitos anos investiga a 

linguagem presente nos textos matemáticos presentes nas aulas. A natureza e o uso da 

linguagem na Educação Matemática sempre foi um tema de interesse nos trabalhos desta 

pesquisadora. Ela se dedica a investigar amplamente o uso da linguagem em sala de aula em 

textos falados e escritos. 

De acordo com Morgan, as relações entre autor e leitor podem ser analisadas, entre 

outros elementos, através do uso de pronomes pessoais, do uso de vocabulário matemático 

especializado e das formas convencionais de linguagem, como imperativos e expressões de 

certeza e autoridade. Seu artigo propõe uma metodologia de análise para textos escritos. Em 

minha pesquisa, percebi a possibilidade de utilizar estas mesmas análises na linguagem verbal 

utilizadas nas aulas de Matemática. Na pesquisa, verifiquei que essas três categorias estavam 

presentes nas interações entre a professora e seus alunos, em praticamente todas as aulas. 

Segundo a mesma autora, “não apenas a forma de linguagem é importante, mas 

também o papel que ela desempenha nas interações entre os indivíduos” (MORGAN, 2013, 

p.131). A linguagem adotada pela professora evidencia sua própria prática. Decidimos 

analisar as aulas, identificando episódios em que esses elementos estivessem presentes de 

forma marcante. Os resultados destas análises são apresentados na sequência, em forma de 

reflexões. 
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3 – Reflexões 

 

 As reflexões que serão apresentadas a seguir surgiram através da observação de aulas 

de uma professora de uma escola pública, localizada em um bairro de classe média de Belo 

Horizonte. Cada escola, professor e alunos constituem-se em grupos muito distintos e com 

características próprias. As observações se deram em um contexto com condições muito 

particulares, entretanto, as conclusões são reflexões que poderão contribuir com sua prática 

pedagógica.  

3.1 – Sobre o uso dos pronomes pessoais 

  

 Observei com a pesquisa que tanto a utilização quanto a não utilização dos pronomes 

pessoais nos textos de matemática deve ser observada com atenção, pois ambos podem surtir 

efeitos não desejados. Assim como os textos matemáticos, considero que as interações que se 

dão nas aulas de Matemática também merecem atenção, quanto à utilização ou não dos 

pronomes pessoais. 

 O pronome ‘nós’, por exemplo, pode ser utilizado para fazer uma referência a uma 

inserção na comunidade acadêmica matemática, bem como para buscar incluir os alunos no 

processo de absorção e entendimento dos conteúdos apresentados. Segundo Morgan, o 

pronome “nós” “pode ser usado em um modo inclusivo, ou seja, o leitor também está 

ativamente envolvido no fazer matemático”. Em sala de aula, podemos convidar os alunos a 

dividir conosco a construção de como a aula se desenha e dos argumentos da apresentados. A 

utilização do pronome “nós” pode ser feita com a intenção de que os alunos se sintam 

participantes da organização das aulas de Matemática, bem como para retomar o que foi 

abordado em aulas anteriores e para comunicar aos estudantes quais serão os próximos passos 

no processo de aprendizagem. Veja mais uma situação ilustrada a seguir. 
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 Também podemos utilizar em nossas aulas o pronome “você”. De acordo com 

Morgan, ao utilizar esse pronome, parece que o interlocutor “está falando para um leitor 

individual, pessoalmente”. Podemos alternar uso do “você” com o uso do “vocês”, no plural. 

Assim quando desejarmos fazer uma convocação individual e não nominal, utilizamos o 

primeiro e quando desejarmos uma convocação para a turma inteira participar, utilizamos o 

segundo. A utilização do pronome “você” coloca o aluno como ator, não reportando ao 

conhecimento como a algo externo ou indeterminado, ou seja, atribui ao aluno o papel de 

sujeito que pode se sentir confortável para argumentar, estabelecendo um ambiente confiança. 

 Nós, professores, por vezes podemos também utilizar o pronome “eu” para nos colocar 

no lugar dos alunos, como se a dúvida fosse nossa, ou como se nós estivéssemos aprendendo 

o conteúdo e pensássemos alto. Ao agirmos assim, podemos apresentar um modo de pensar 

ou de resolver um problema de forma diferenciada, nos colocando no lugar dos alunos e 

oferecendo a eles oportunidades de participação ativa nas aulas, concedendo-lhes voz, 

alternando as posições pré-estabelecidas em sala. Assim, os estudantes têm a oportunidade de 

propor instruções para os professores solucionarem os problemas, em vez de somente conferir 

as respostas corretas que lhes apresentam. 

 

 Por outro lado, se o texto ou a aula assumem um papel impessoal, ou seja, sem a 

utilização dos pronomes, isto pode causar certo desconforto naquele que lê o texto ou assiste a 

aula e, consequentemente, desinteresse a apatia. Por exemplo, podemos ver nos livros a 

expressão “entende-se que”, que obscurece tanto o autor quanto para quem o texto é dirigido. 

É muito comum observarmos nos livros didáticos e textos matemáticos uma tendência à 

impessoalidade. Se por um lado a impessoalidade presente nestes textos favorece a 

generalização e a atemporalidade, por outro, não oportuniza a compreensão por todos que 

deles se utilizam. 

 De acordo com Morgan, “a voz passiva obscurece a presença humana. Além de afetar 

o retrato da natureza da atividade matemática, ela também distancia o autor do leitor, 

estabelecendo uma relação formal entre eles”. (MORGAN, 1996, p.6). Assim, o uso dos 

pronomes pessoais (por exemplo, você pegou, nós vimos, a gente usa, eu vou escolher) nas 

aulas de Matemática minimiza esse distanciamento entre os alunos e os escritos matemáticos, 

mostrando-os que eles fazem parte do conjunto de pessoas que conseguem compreender o que 

está escrito. Além disso, esse uso pode fazer com que os alunos se vejam como produtores do 

conhecimento, se apropriando dele. 
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3.2 – Sobre o uso de linguagem especializada 

 

 Fazer uso de linguagem especializada da matemática em sala de aula é uma 

necessidade. Como exemplos, podemos citar o termo diferença, o nome fração imprópria ou 

número misto, que possuem significados próprios nesta disciplina. Entretanto, alguns 

professores se utilizam apenas desse tipo de linguagem, como era o meu caso logo após 

concluir a graduação, e isso pode dificultar a compreensão dos alunos nos diversos conteúdos. 

Algumas vezes os alunos precisam compreender melhor como é o funcionamento de alguns 

procedimentos, antes mesmo de serem apresentados às suas respectivas nomenclaturas. 

Acompanhe a situação ilustrada a seguir. 

 

 

Professor(a), o primeiro convite que faço a você é que procure utilizar os 

pronomes pessoais em suas falas nas salas de aula, sempre que for possível, com 

diversos fins: “eu”, para se colocar no lugar dos alunos, “você(s)”, para chamar os 

alunos para a ação ou o “nós”, para que os alunos percebam uma integração com 

os professores. Este convite traz consigo uma abordagem diferenciada da maioria 

dos materiais produzidos em Matemática e essa divergência pode ser positiva nas 

aulas, como se mostrou ser nas aulas observadas na pesquisa. 
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 Nas aulas observadas para a pesquisa, a professora fez uso de linguagem 

especializada, mas antes contextualizou esta linguagem à realidade da sala de aula. Muitas 

vezes, utilizou associações e comparações interessantes para facilitar o entendimento dos 

alunos e quando nominalizou, ou seja, apresentou os nomes dos elementos ou procedimentos 

aos alunos, relembrou com eles as associações feitas anteriormente, para facilitar o processo 

de memorização. 

O vocabulário matemático especializado é importante e precisa ser apresentado aos 

alunos, pois conforme avançam nos estudos, estes acabam se deparando com situações-

problemas em que é necessário utilizar conceitos que são identificados somente pelos nomes, 

assim, é importante que certas nominalizações já tenham sido consolidadas. 

Por vezes, esse processo pode ser problemático ou não cumprir plenamente seu 

objetivo, pela falta de elementos de conexão para os alunos. Então, que valorizemos os 

conhecimentos que os alunos já possuem e que possamos, na medida do possível, fazer 

associações dos conteúdos matemáticos a estes conhecimentos, para que, com o tempo, eles 

mesmos possam fazer suas associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Novamente convido você, professor(a), a experimentar em suas práticas 

a adoção de estratégias de ensino intencionalmente pensadas, com a finalidade 

de proporcionar um maior entendimento e participação dos alunos nas aulas. 

Assim como nas aulas observadas no trabalho mencionado, se permitam utilizar 

os vocabulários matemáticos especializados de cada conteúdo não como 

introdução, mas sim, sempre que possível, após fazerem associações cuidadosas 

com elementos presentes no cotidiano dos alunos, sejam eles escolares ou não. 
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3.3 – Sobre o uso das formas convencionais de linguagem 

 

Em seu artigo, Morgan sugere que os autores dos textos matemáticos, ao dominar e 

fazer uso de uma linguagem especializada, estão reivindicando um pertencimento à 

comunidade acadêmica. Uso de imperativos e expressões de certeza são exemplos dessas 

formas de linguagem comumente presentes no ensino da Matemática. Nas relações 

acadêmicas, esse tipo de construção é esperado. Porém, nos contextos escolares, “as relações 

entre escritores e leitores são mais assimétricas” e o uso dessas formas convencionais pode 

afastar os alunos que não acompanham a construção dos argumentos e que não estabelecem 

uma compreensão compartilhada para os termos utilizados. 

No contexto de pesquisa, a professora recorreu muito aos imperativos “olha”, “pensa” 

e “imagina”. Logo ao iniciar a observação das primeiras aulas, já foi possível perceber a alta 

frequência com que ela utilizava a expressão “presta atenção”. Além disso, ela também 

utilizou muito as expressões “é lógico” e “lógico que não”, quando um aluno respondia a 

alguma pergunta corretamente e de maneira equivocada, respectivamente. A narrativa isolada 

desses fatos pode te levar a crer que essas palavras são rudes. Entretanto, imerso no campo, 

percebi facilmente que esse não é o caso. Veja mais uma situação ilustrada a seguir. 
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Outra pesquisadora, Janete Frant, em um artigo sobre compreensão e metonímia nas 

salas de aula de Matemática, aponta que existem normas sociais de conduta que determinam o 

que pode ser dito, como e onde. A utilização das expressões citadas se deu de forma muito 

espontânea e natural e os alunos reagiram também de forma muito natural. Nesse contexto 

específico, tais expressões tinham sentido próprio, como se houvesse um combinado 

estabelecido entre a professora e a turma, que permitisse o uso dessas palavras. 

“Presta atenção” e “lógico que não” também foram expressões muito utilizadas pela 

professora observada e possuíam um caráter de motivação, para que novas tentativas fossem 

feitas, usando a “lógica”, até que se chegasse à resposta desejada. “Olha” foi utilizado quando 

os alunos estavam conversando muito. Essa foi a estratégia escolhida pela professora para que 

os alunos se concentrassem novamente no raciocínio que ela estava desenvolvendo no 

momento. A professora utilizou o termo “se vira” durante as aulas e também em provas e 

trabalhos. Porém, essa expressão foi dita nestes contextos com o objetivo de que o alunos se 

mobilizasse para conseguir resolver os exercícios, com os suportes que a professora já havia 

oferecido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Outro convite que faço a você, professor(a), é que em suas aulas, os 

combinados existam e sejam esclarecidos para todos os alunos. Dessa forma, 

poderemos utilizar em nossas aulas quaisquer formas convencionais de 

linguagem, mesmo que possam ter mais de um sentido. Porém, antes de 

utilizar, certifique-se de que seus significados sejam esclarecidos a todos os 

alunos. Assim, é possível que haja menos chances de sermos mal interpretados 

e as relações com os alunos podem ser cada vez melhores. Isto pode contribuir 

também para a melhoria da participação e do rendimento dos alunos nas aulas 

de Matemática. 
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4 – Considerações Finais 

 

Ao voltar o olhar para minha própria prática, concluí que nem sempre estou consciente 

do uso que faço de pronomes, do vocabulário matemático especializado e de formas 

convencionais de linguagem. Um conceito chave que Morgan considera útil na interpretação 

de textos matemáticos é o de escolha. “Sempre que uma declaração é feita, o falante ou 

escritor faz escolhas, não necessariamente conscientes. Cada escolha afeta o modo como as 

funções ocorrem e o significado que os ouvintes ou leitores vão construir da declaração”. 

Janete Frant também contribui com essa discussão ao nos lembrar que “podemos não 

estar conscientes de como um processo ocorre ou ainda por já estar incorporado em nossos 

hábitos”. Ainda que esses elementos presentes na linguagem ocorram de forma inconsciente 

no trabalho docente, podem impactar no ensino de Matemática. Mesmo utilizando elementos 

de forma inconsciente, é interessante refletirmos sobre a nossa prática, para que elas se 

tornem conscientes e assim favoreçam a participação ativa dos alunos nas atividades. Este é 

um dos motivos pelo qual gostaria que você, professor(a), tivesse acesso aos resultados 

provenientes desta pesquisa. 

 

Professor(a), com a leitura deste material, espero ter promovido reflexões provenientes do 

meio acadêmico que o incentive a tomar consciência de suas escolhas e aumentar a 

intencionalidade de suas ações, de modo que possam aprimorar sua prática docente e se sentir 

mais realizados em seu trabalho. Gostou do tema proposto com esta leitura? Quer se inteirar 

mais da pesquisa desenvolvida? Então, faço o convite para que você leia a íntegra da 

dissertação “Sobre a linguagem dos professores nas aulas de Matemática: práticas de uma 

professora do sexto ano de uma escola pública”, de Rubens do Porto Seabra. É possível 

conhecer mais sobre o trabalho da pesquisadora Candia Morgan, referência desta pesquisa, 

pesquisando seu nome nos sites de busca de sua preferência. Há diversos artigos disponíveis, 

em inglês. Vamos nos mobilizar para que as aulas de Matemática sejam cada dia melhores e 

mais aproveitadas pelos alunos? Sucesso! 


