
 
 
 
A LINGUAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO 
SOBRE AS DIFICULDADES DE ALUNOS DA ESCOLA DO CAMPO 
 
Ismael Carlos Chaves da Silva1  
Valdomiro Pinheiro Teixeira Júnior2 

  
Agência financiadora: CNPq  

Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir os dados da pesquisa realizada com os estudantes do ensino 
fundamental maior oriundos de uma escola do campo, sobre suas dificuldades com a linguagem matemática. 
Focando as lentes com intenção de analisar em quais dimensões se apresentam essas dificuldades. Assim, 
categorizamos os dados buscando relacionar as dificuldades ao conteúdo e aos tipos de questões. A coleta de 
dados se deu a partir de testes e entrevistas com os estudantes. A análise foi realizada a partir da filosofia da 
linguagem de Wittgenstein, considerando que esta considera a matemática como uma linguagem, com uma 
gramática que tem potencial de organizar a realidade, e que sua aprendizagem depende do uso das regras 
linguísticas. Dessa forma, pudemos observar que as principais dificuldades estão integradas entre as dificuldades 
com o conteúdo e os tipos de questões e não necessariamente ao uso da realidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

Neste projeto de pesquisa pretendeu analisar possíveis dificuldades dos estudantes de uma 
escola do campo para com a linguagem matemática. Esta análise se deu com os estudantes do ensino 
fundamental maior da Escola Municipal De Ensino Fundamental Nova Vida, a partir da aplicação de 
testes e entrevistas. Dessa forma, buscamos refletir sobre a relação entre a linguagem formal da 
matemática e o ensino realizado na escola, considerando as principais dificuldades em relação ao 
conteúdo matemático e com os tipos de questões percebidas nos testes. Assim, pretendemos perceber as 
formas como a realidade do campo e o campo formal da matemática estão sendo relacionados em sala 
de aula, na visão destes alunos.  

Apoiamos, teoricamente, na filosofia da linguagem de Wittgenstein. Este filósofo revolucionou 
a filosofia ao realizar a chamada virada-linguística, quando a linguagem passou a ser considerada como 
fundamento do conhecimento, e não mais apenas referência, isto é, não mais apenas o canal de 
comunicação do conhecimento. 

Esta pesquisa é parte de um projeto já em andamento, o projeto "A construção e transmissão do 
conhecimento matemático nos contextos da Educação do Campo", cadastrado na 
PROPIT/UNIFESSPA. Este projeto, em geral, analisa as possíveis relações entre os contextos do campo 
(meio rural) e o ensino de matemática proposto pelo curso de educação do campo na área de habilitação 
de matemática. 

 
Objetivo Geral 
 

Analisar dificuldades que alunos do campo revelam ter com a linguagem matemática.  
 
Objetivos específicos 
 

- Refletir sobre a linguagem matemática formal no ensino de matemática em escolas do campo; 
- Analisar concepções de alunos do campo sobre a linguagem matemática; 
- Apontar dificuldades com conteúdo e como estão relacionadas à linguagem matemática. 

 



 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal De Ensino Fundamental Nova Vida localizada 
no Projeto de Assentamento Veneza, Município de São Domingos do Araguaia no Pará. Como havíamos 
proposto no projeto, pesquisamos os estudantes do ensino fundamental maior desta escola. Portanto, 
foram no total 49 estudantes que colaboraram com a pesquisa, no 6° ano com 15 estudantes, no 7° ano 
com 13, no 8° ano com 11 e no 9° ano com 10.  

Assim, planejamos realizar dois testes, um com questões de cálculo direto e outro com resolução 
de questões problematizadas, além de entrevistas com alguns alunos sobre os testes e os tipos de 
questões. Nesse sentido, ao observarmos as provas que seriam aplicadas pelos professores, percebemos 
que elas tinham o padrão que havíamos pensado para o primeiro tipo de teste.  

O primeiro teste utilizou-se da prova aplicada pelos professores, que se deu com 4 questões em 
cada prova, para cada ano. O segundo teste contou com questões elaboradas pelos pesquisadores, e 
então, aplicamos o teste estruturado com 4 questões, envolvendo situações problematizadas, bem como 
algumas contextualizadas, que formulamos de acordo com os conteúdos da avaliação aplicada pelos 
professores, ou seja, as questões baseadas nos conteúdos ensinados.  

Para finalizar a coleta de dados, realizamos as entrevistas com alguns dos alunos que se 
dispuseram. Tentamos realizar as entrevistas com o máximo possível de alunos e no total contamos com 
14 alunos entrevistados, considerando como critérios de escolha, a disponibilidade. As entrevistas foram 
realizadas baseadas em indagações levantadas a partir da análise dos testes, onde buscamos perceber 
principalmente preferências e dificuldades, como outros aspectos relevantes. 

Após a coleta houve a discussões sobre os dados, buscando relacionar com a parte teórica 
apresentada e discutida. Os dados foram, então, tabulados e categorizados, buscando as questões 
relacionadas diretamente à linguagem, simbologia e conteúdo matemático, considerando o contexto em 
que está inserido. Dessa forma, buscamos analisar os dados a partir de dificuldades em relação ao 
conteúdo matemático e com os tipos de questões. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observamos que as avaliações aplicadas nas turmas pelos professores apresentavam uma 
linguagem matemática direta e específica de cada conteúdo, requerendo dos alunos somente a aplicação 
de algoritmos para a resolução das questões. Foi possível perceber condições específicas de cada turma, 
como no 6º e no 7º ano, dificuldades na escrita e com operações de divisão com numeros grandes, 
especificamente. Os alunos do 8º e 9º ano apresentaram na prova dificuldades com as regras de sinais. 
Mas no geral, a dificuldade mais presente é com interpretação de texto, bem como para transportar 
ideias, algo que se confirma na análise e observação do segundo teste aplicado. 

Assim o segundo teste composto de 4 questões problematizadas e algumas contextualizadas que 
elaboramos de acordo com os conteúdos da avaliação aplicada pelos professores, e exigia dos estudantes 
o exercicio da interpretação das situações. Já não eram mais questões diretas, com a presença 
basicamente de números, mas textos que precisavam ser interpretados, mas que, por fim, tendiam a ter 
o mesmo tipo de cálculo das questões do primeiro teste.  

As questões foram pensadas de acordo com os conteudos de cada turma, desta forma incluímos 
nas questões do 6º ano cálculo fracionário, conceituação de numerador e denominador e relações 
fracionárias; nas questões do 7º ano, apresentamos questões para a determinação de Razão e Proporção 
e relação fracionária; para o 8º e 9º ano, apresentamos situações para representação com expressão e 
resolver situações envolvendo equação do 1º e 2º grau.  

Com base nos conteudos dos teste anteriores, elaboramos o roteiro das entrevistas. Nesse 
sentido, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 14 estudantes, e utilizamos questões 
orientadoras, relacionadas aos conteúdos estudados. A partir das entrevistas percebe-se algumas das 
dificuldades observadas ao longo da análise dos testes anteriores, bem como da preferência por alguns 
tipos de questões.  

Nas entrevistas buscamos provocar os estudantes a falar sobre os conteudos estudados, no 
sentido de conceituar elementos próprios da linguagem matemática, comentar sobre as estratégias 
utilizadas para resolver as questões da prova e as situações problemas, como analisar as possibilidades 



 
 

da articulação do ensino de matemática escolar a partir da realidade na perspectiva da contextualização 
e problematização no contexto do ensino aprendizagem.  

Analisando as avaliações separadamente percebe-se que, no primeiro teste, 2 em cada 3 
estudantes acertam todas as questões, sem apresentar dificuldades relevantes, desconsiderando erros de 
escrita. Nesse sentido, podemos correlacionar esse número de acertos com o fato da comunicação direta 
que o tipo de questão apresentada, que se torna mais assimilável pelo estudante.  

Para exemplificar apresentamos a primeira questão do primeiro teste do 9° ano, que solicitava 
que se encontrasse o valor de x, para exercícios do tipo mais simples de equação do 2° grau, como x2 = 
9. No segundo teste a questão vinha da seguinte forma: “Gisele tem um terreno em forma de quadrado 
que tem área igual a 25 m². Qual a medida de cada lado do terreno?” 

No geral entendemos que nesta situação os estudantes foram em busca da resposta, mesmo não 
conseguindo manipular o fator algebrico presente na questão, tal qual, chegaram a um resultado 
supunhamos que a partir do que eles já haviam estudados sobre cálculo de área de um quadrado. 
Considerando a situação exemplificada, nem sempre se consegue seguir criteriosamente este paralelo, 
mas assim fizemos sempre que possível. Portanto, o conteúdo em si é abordado na questão, mas em 
outro formato, exigindo às vezes outros conhecimentos, como nesse caso, em que se exigia um pouco 
de conhecimento também de geometria. 

Percebe-se que de modo geral os estudantes apresentam grandes dificuldades em relação à 
linguagem matemática, na estrutura formal e simbólica, e que elas são semelhantes a todas as turmas, 
principalmente quando se trata de não conseguir perceber, compreender ou dar significados a elementos 
do conteúdo que estão estudando na sala de aula, logo que estes aparecem de forma diferente, algo 
observado nas questões problemas e nas entrevistas. 

Assim, parece que a abordagem desta ciência na escola não proporciona aos estudantes a 
compreensão de fato da linguagem especiíica da matematica escolar, de forma tal que no ensino da 
matemática os estudantes percebam as características gerais, mas tambem as próprias da matematica. 
Assim vimos que, de acordo com Wittgenstein (1999), a linguagem como sendo parte da totalidade 
humana, podemos a partir dela pensar uma diversidade de possibilidades de construção, e que estas 
posssíveis contruções podem ser traduzidas de formas distintas, tal qual, em forma de expressões e 
palavras, bem como em atos e comportamentos, isto é, o que o filósofo vai chamar de jogos de 
linguagem. Nesse sentido, cabe ao sujeito dar o significado de tais construções, haja visto, dá-se o 
sentido dos termos de acordo com o seu uso efetivo na linguagem. 

Portanto, Wittgenstein (1999) apresenta vários exemplos de jogos de linguagem, e ainda 
ressaltando sua multiplicidade como: comandar e agir de acordo com comandos; descrever um objeto; 
relatar um acontecimento; expor uma hipótese e prová-la; ler; inventar uma história; cantar; resolver um 
exemplo de cálculo aplicado; pedir; agradecer; orar, entre outros (Nakamura e Moura, 2012. p 3).  

Esses johgos de linguagem indicam distinções entre diferentes atvidades, como os diferentes 
tipos de questões trabalhadas, e não se pode pensar nelas como parte de um mesmo sistema ou estrutura 
que tem uma base comum. Quando recoremos a matemática formal e a relaidade, por exemplo, segundo 
Wittgenstein, a linguagem não é o retrato da realidade, mas sim a estrutura da linguagem é que determina 
a nossa concepção da realidade, isto para dizer que a linguagem antes de qualquer coisa é uma atividade. 

Assim como realidades, diferentes questões são atividades diferentes. Para Wittgenstein (1999), 
nossas práticas são linguísticas e são regidas por regras convencionais, isto é, criadas arbitrariamente 
pela humanidade na história, mas que se cristalizam como proposições necessárias, das quais não 
podemos mais duvidar. Estes jogos de linguagem se entrelaçam de diferentes formas, e não há uma 
essência que perpassa todas as realidades (ou jogos de linguagem), assim como não há um fundamento 
semântico ou ontológico que gera nossas regras. Assim, compreendemos que o jogo de linguagem de 
questões de aplicação de algoritmo são diferentes ou não tem uma essência em comum com o jogo de 
linguagem das questões problema, assim, como não há uma essência entre realidade e a linguagem 
formal da matemática, por se tratar de um mesmo conceito ou tema. 

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 



 
 

O ensino de matemática em escolas do campo é deficitário, sendo a dificuldade do aluno em 
lidar com linguagem simbólica da matemática um dos problemas que gera esta deficiência. Neste ponto 
de vista, nesta pesquisa buscamos refletir sobre como se dá a aprendizagem do aluno considerando essa 
questão. A partir desta problemática se faz necessário pensar que o uso da matemática existente na 
academia devem ser valorizados na Educação do Campo, bem como os usos da matemática no campo 
devem ser valorizados na academia, entendendo que esse movimento nos leva a refletir sobre a 
importância do diálogo entre as diferentes dimensões da construção do conhecimento. 

Assim, considerando que os usos da matemática permitam produzir uma diversidade de 
percepções e tratamento da realidade, apontando algo diferente dos que já estão dentro do repertorio do 
aluno. Deve-se ainda ter clareza que os conteúdos são diferentes e são apresentados de formas diferentes, 
isto é, são jogos de linguagem diferentes. 

Os dados da pesquisa ainda revelam elementos relacionados com a alfabetização matemática, 
visto quando os estudantes os estudantes não conseguem ler e escrever matematicamente. Isto fica 
subtendido que os sentidos e significados não são percebidos pelos estudantes, haja vista, mesmo 
naqueles que estão na fase final do ensino fundamental. Entendemos que estas dificuldades apresentadas 
pelos estudantes em função da linguagem matemática, estão fortemente relacionadas com as deficiências 
do ensino dos anos anteriores estudados, além das condições de acesso e o desconforto em sala de aula.  
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