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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a aplicação de uma proposta pedagógica para 

auxiliar alunos do 6º ano do ensino fundamental a compreender termos e conceitos 

matemáticos, construindo um glossário matemático. Para o projeto foi adotado o método de 

pesquisa qualitativa, que tem como característica descrever, compreender e explicar as 

ações realizadas em todas as etapas do trabalho. O projeto foi desenvolvido em uma escola 

estadual de ensino fundamental com vinte alunos do 6º ano, os quais foram divididos em 

cinco grupos, cada grupo constituído por quatro alunos. Os termos que compõem o 

Glossário foram selecionados pelos estudantes durante as aulas de matemática, usando 

como critério o conteúdo que estava sendo estudado. Os alunos foram estimulados para 

usarem suas ideias na elaboração dos conceitos, refletirem sobre os conteúdos, praticar a 

escrita durante a construção do significado de termos matemáticos, para isso, foram 

produzidas em cada etapa da escrita, fichas terminológicas.  Com a análise e a comparação 

das fichas terminológicas foi possível verificar a evolução na escrita dos alunos e a 

compreensão que eles têm pelos termos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Glossário Matemático. Linguagem Matemática. Educação Matemática.  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work has the objective of applying a pedagogical proposal to help students of 

the 6th year of primary education to understand mathematical terms and concepts, 

constructing a mathematical glossary. For the project was adopted the method of qualitative 

research, which has as a characteristic to describe, verify how actions taken in all stages of 

the work. The project was developed in a state elementary school with twenty students from 

the 6th grade, which were divided into five groups, each group consisting of four students. 

The terms that make up the Glossary were selected by the students during the math classes. 

using as criteria the content being studied. The students were encouraged to use their ideas 

in the elaboration of concepts, to reflect on the contents, practicing a writing activity about a 

construction of the meaning of mathematical terms, for that, to produce in each stage of 

writing, terminological records. With an analysis and a comparison of the terminological 

records was found in the students' writing and the understanding they have for the 

mathematical terms. 

 

Keywords: MathematicalGlossary. MathematicalLanguage. MathematicalEducation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde que nascemos, estamos expostos instintivamente à aprendizagem. Mas, como 

afirma Vygotsky (1998), é na escola que iniciamos o processo de construção do 

conhecimento científico sistematizando os conceitos adquiridos espontaneamente no 

cotidiano. Dentre as áreas do conhecimento que estudamos está a Matemática. Sobre a 

importância do ensino da Matemática, destaca-se: 

Em todos os lugares do mundo, independente de raças, credos ou sistemas 
políticos, desde os primeiros anos da escolaridade, a Matemática faz parte 
dos currículos escolares, ao lado da Linguagem Natural, como uma 
disciplina básica. Parece haver um consenso com relação ao fato de que 
seu ensino é indispensável e sem ele é como se a alfabetização não se 
tivesse completado. (MACHADO, 2005, pg. 231). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - (Brasil, 1996), a Matemática 

está presente no cotidiano do ser humano, desde o início de sua existência. Ela é de 

extrema importância para o processo de aprendizagem intelectual e cognitiva do homem e 

essencial para o progresso de outras áreas do conhecimento.  

No Brasil, a educação escolar deve estar em conformidade com a Lei da Educação 

Básica de nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 

com o Plano Nacional de Ensino. Esses documentos estabelecem a base nacional comum, 

a qual orienta a organização, a articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas 

pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras, Brasil (1998).  

Ainda, os PCNs (Brasil, 1998) destacam que a Matemática tem importante papel na 

formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do 

raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação na resolução de problemas, em situações da 

vida cotidiana, nas atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de 

conhecimentos em outras áreas curriculares.  

No Estado do Rio Grande do Sul, o documento orientador: Reestruturação Curricular 

Ensino Fundamental e Médio, da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul 

SEDUC – RS (2016), possui como finalidade orientar o trabalho a ser planejado e 

desenvolvido nas escolas do Estado. Esse texto estabelece que nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental a Matemática deve ter relação com o mundo da criança, ou seja, 

explorar ideias Matemáticas relacionadas a modelos, formas, números e espaço, com 

situações vividas no cotidiano desses alunos. 

As práticas pedagógicas devem ser voltadas para a alfabetização e para o letramento 

do aluno, pois nessa etapa o ponto de partida deve ser uma metodologia globalizada com o 

objetivo de realizar um trabalho interdisciplinar entre as cinco áreas de conhecimento, 
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Linguagem (Língua Portuguesa, Inglesa, Artes e Educação Física), Matemática, Ciências da 

Natureza (Ciências), Ciências Humanas (História e Geografia) e Ensino Religioso.  

Quanto aos conteúdos da disciplina de Matemática, esses estão direcionados para 

desenvolver o raciocínio lógico do estudante, estimulando a compreensão e a relação com 

sua realidade. No 4º e 5º anos, os saberes e as habilidades adquiridas nos anos iniciais 

devem ser aprofundados para iniciar o processo de passagem das operações concretas 

para as operações abstratas, iniciando o raciocínio dedutivo dos alunos. Ainda nesses anos 

o estudo é realizado de forma globalizada, o professor deve trabalhar com práticas que 

contemplem desafios e aumentar constantemente a complexidade.  

Até o 5º ano os estudantes possuem um professor polivalente, a partir do 6º ano os 

alunos passam a estudar com vários professores. Isso, segundo o documento orientador: 

Reestruturação Curricular Ensino Fundamental e Médio, da Secretaria da Educação do 

Estado do Rio Grande do Sul (SEDUC – RS 2016) provoca nos alunos uma dificuldade de 

organização e queda no rendimento escolar. Vale salientar que nessa fase os saberes dos 

alunos referentes à matemática já estão em processo de formação, construídos também 

através da interação social e cultural com o meio onde os alunos estão inseridos. 

Referente aos objetivos gerais do ensino da Matemática na educação básica, os PCNs 

(Brasil, 1998) recomendam que as práticas devem explorar as cinco unidades temáticas: 

números, álgebra, geometria, probabilidade e estatística. Deve-se trabalhar as relações 

qualitativas e quantitativas (números, operações, espaço, forma, grandezas e medidas de 

maneira integrada); a linguagem matemática como meio de comunicação universal (termos, 

símbolos, figuras, gráficos e tabelas); a resolução de problemas e a relação da Matemática 

com outras ciências. 

Nas escolas, segundo o relatório nacional do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA) de 2012, é a partir do 6º ano que os alunos precisam começar a dominar 

a comunicação em linguagem matemática, usando a linguagem simbólica, utilizando termos 

próprios da área e formulando conceitos para a construção de conhecimento. Nessa etapa o 

aluno deve iniciar o desenvolvimento da linguagem matemática, para que possa construir 

saberes em todas as áreas do conhecimento. 

Sobre esse aspecto: 

A matemática possui uma linguagem específica (ou até mesmo, é uma 
linguagem específica); um dos objetivos principais de quem a ensina é o 
de fazer com que os alunos apreendam, não apenas entendam, mas 
também se apropriem dessa linguagem especializada; por isso, não é 
possível evitar que os estudantes entrem em contato com essa linguagem 
específica, mas ainda, ao contrário, é necessário apresentá-la (impô-la?) 
para que dela se apropriem. (D’AMORE, 2007, p. 249-250). 
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Segundo Menezes (1996), a linguagem é vista como um sistema de signos diretos ou 

naturais que necessita de um sujeito falante e implica fenômenos ligados à transmissão da 

mensagem dentro de uma situação. Aspectos psicológicos, sociológicos, etnológicos e 

psicanalíticos diferenciam a noção de linguagem das noções de língua ou códigos. Para 

Vygotsky (1998) a linguagem possui papel fundamental para o crescimento intelectual da 

criança, pois o pensamento é o fundamento do desenvolvimento linguístico. 

No que se refere à Matemática, Menezes (1996) afirma que ela é possuidora de uma 

linguagem inerente, sendo esta um meio de comunicação possuidor de um código próprio, 

com uma gramática e que é utilizada por certa comunidade, apresentando registros orais e 

escritos, com diversos níveis de elaboração, dependentes do conhecimento dos 

interlocutores. 

Ainda, para Machado (2005), a Matemática possui definições concisas e rigorosas, 

constituída por leis (teoremas, propriedades) e por uma linguagem própria e Usiskin (1996) 

afirma que a matemática apresenta linguagem oral, escrita e pictórica, ou seja, possui um 

conjunto de símbolos que se relacionam obedecendo a determinadas regras.  

A partir das referências citadas, entendemos que a matemática possui uma linguagem 

própria e que comunicar-se através dessa linguagem é importante na construção dos 

conceitos dos conteúdos estudados em matemática. Dessa forma é necessário que os 

alunos se apropriem dessa linguagem para aprender matemática. 

Para Vygotsky (1998), a aprendizagem acontece nas relações de interação social, de 

duas maneiras. Uma delas é a construção de conceitos espontâneos, que são os que a 

criança aprende no seu cotidiano e que se realizam a partir das experiências vividas pela 

criança, da qual ela não tem consciência. A outra forma ocorre no ambiente escolar onde 

acontece o desenvolvimento dos conhecimentos específicos, sistematizados, com intenção 

de desenvolvê-los por meio de uma metodologia, ou seja, com estratégias adequadas 

(práticas pedagógicas) criadas pelo professor, o qual atua como mediador entre o aluno e o 

conhecimento. A evolução do pensamento e da fala é intermediada pelo significado das 

palavras, transformando conceitos a partir das relações com os outros.  

A partir do estudo das práticas pedagógicas, das metodologias e do planejamento das 

aulas de matemática para os alunos do 6º ano, considerando as vivências com alunos dessa 

etapa, nos diálogos com outros professores da mesma área, percebe-se a dificuldade que 

os alunos apresentam na compreensão da linguagem matemática e o baixo rendimento dos 

alunos nessa disciplina. Diante disso, acredita-se que, a proposta de construir um glossário 

de termos matemáticos, pode auxiliar os alunos e os professores no processo de ensino-

aprendizagem da matemática. 

De acordo com Silveira, M. R. A. (2013), as dificuldades encontradas na disciplina de 

matemática pelos alunos aparecem na mídia impressa, contribuindo para o discurso pré-
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construído de que a matemática é difícil e que é para poucos. É fato que os alunos possuem 

dificuldades quanto à compreensão e à construção de conhecimento matemático, basta ver 

os dados do Ministério da Educação, resultado das provas do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) de 2012, nos quais o desempenho dos alunos em matemática é baixo em relação 

aos níveis de proficiência da área de Matemática, estabelecido pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os níveis de proficiência na 

Matemática são divididos em 6 níveis, mais de 60% dos estudantes brasileiros da Educação 

Básica atingem apenas nível 2. 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo construir um glossário 

matemático, com alunos de 6º ano do ensino fundamental, com a intenção de mobilizar os 

alunos para uma prática não usual dentro da matemática. Ainda, estimular os estudantes a 

elaborarem conceitos, desenvolverem autonomia, aprenderem a pesquisar e propiciar 

momentos de compartilhamento de saberes valorizando as experiências acumuladas. 

Permitindo, dessa forma, que o aluno seja ativo no processo da sua aprendizagem, com a 

finalidade de melhorar o desempenho nessa disciplina.  

Também durante a pesquisa para a realização deste trabalho, foram consultados livros 

didáticos do 6º ano, de autores como Dante (2015), Andrini (2015), Silveira E. (2015), Souza 

(2015), Chavantes (2015), sendo estes livros sugeridos pelo Programa Nacional para o Livro 

Didático (PNLD). Entre os livros analisados, apenas um apresenta um glossário de termos 

matemáticos no qual a maioria dos termos é de uma área específica da matemática, a 

geometria, com isso verificou-se uma carência de glossário nos livros. 

Como hipótese, acredita-se que, por meio da construção do glossário, os alunos 

poderão exercitar a reflexão, a interpretação, a formulação de conceitos sobre os conteúdos 

estudados, utilizando a língua materna, a língua portuguesa, como instrumento de 

compreensão da linguagem matemática. 

Vale salientar que: 

Sem o desenvolvimento do domínio da linguagem necessária à apreensão 
de conceitos abstratos (e, portanto extremamente dependentes da 
linguagem que os constrói) nos seus diversos níveis, não pode haver o 
desenvolvimento do pensamento matemático (também em seus diferentes 
níveis). (MALTA, 2004, p. 44 e 45). 

Segundo Machado (2000) existe entre a linguagem materna e a matemática uma 

relação de complementaridade. Assim, na construção do glossário, a língua materna servirá 

para interpretação e escrita dos pensamentos formulados pelo aluno. 

Na Matemática, a linguagem também é expressa em símbolos, a construção de um 

dicionário para expressar o significado dos símbolos matemáticos não envolveria os alunos 

na construção dos conceitos matemáticos, pois basta escrever o símbolo e dizer o que ele 
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representa. A escolha de construir com os alunos um glossário e não um dicionário é porque 

o glossário é utilizado especificamente para palavras e expressões de natureza técnica, 

regional ou de outro idioma. Já um dicionário reúne palavras organizadas numa ordem 

convencionada, alfabética, fornecendo definições, sinônimos, antônimos, ortografia, 

pronúncia, classe gramatical, etimologia, etc. (DICIO 2017).  

A construção do glossário com os alunos exige um envolvimento, na prática da escrita e 

na elaboração do significado dos termos, possibilitando que os alunos a expressem suas 

ideias por meio de registros feitos pela linguagem materna, para que tenham a 

compreensão e, como consequência, entendam e produzam registros na linguagem 

simbólica da Matemática, e assim contribuir para melhorar seu desempenho na disciplina de 

Matemática. 

Nos próximos capítulos são apresentadas algumas considerações sobre a importância 

do diálogo, da leitura e da escrita na aprendizagem, a diferença entre dicionários e 

glossário, como é realizada a construção de um glossário, quais conteúdos são trabalhados 

na disciplina de matemática dos 6º anos e sobre interdisciplinaridade. Também é descrito o 

processo metodológico, assim como as etapas de execução do projeto. 
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2 LEITURA E ESCRITA COMO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

É por meio da comunicação que os indivíduos relacionam-se, compartilham ideias, 

trocam experiências e constroem conhecimento. Na sala de aula, a comunicação também é 

realizada através da leitura e da escrita entre alunos e professores. Para Brait (2001), em 

uma situação ideal de comunicação deve existir interação.  

A interação é um componente do processo de comunicação, de 
significação, de construção de sentido e que faz parte de todo ato de 
linguagem. É um fenômeno sociocultural, com características linguísticas e 
discursivas passíveis de serem observadas, descritas, analisadas e 
interpretadas (BRAIT, 2001, p. 194) 
 

Menezes (1996) e D’Amore (2007) afirmam que a matemática possui linguagem própria 

que é seu meio de comunicação. No contexto escolar a linguagem materna facilita a 

comunicação de ideias e a construção de linguagem matemática. Para Fanizzi (2012), é por 

meio da linguagem natural que é possível desenvolver a competência comunicativa da 

linguagem matemática.  

Para Fanizzi, no domínio de uma língua é necessário desenvolver capacidades 

linguísticas que permitam atribuir sentido ao que se lê e ao que se escuta. A linguagem 

corresponde ao exercício da língua em seu uso pleno; portanto, dominar um novo idioma, 

compreender os símbolos e as regras matemáticas é apropriar-se de uma linguagem, isso 

permite e facilita o ato de comunicar-se. Na sala de aula, essa comunicação auxilia a 

construção de conhecimento. 

Ainda para a autora, no contexto das aulas de Matemática, ter conhecimento da 

linguagem matemática exige que seus aspectos sintáticos1 e semânticos2 sejam explorados 

de forma adequada pelo professor e compreendidos pelos alunos. Nesse sentido: 

A perspectiva que valoriza os aspectos sintáticos da linguagem matemática 
é mais formalista à medida que prioriza a manipulação sintática de regras e 
símbolos, relativizando seus significados. A concepção que enfatiza os 
aspectos conceituais e semânticos da Matemática, em contrapartida, atribui 
um papel secundário à linguagem formal, afirmando que basta ao aluno 
compreender o significado dos conceitos e procedimentos matemáticos 
para que a aprendizagem dessa área seja consolidada. (FANIZZI, 2012, p. 

321) 

Segundo Gómez-Granell (1995), a integração sintática e semântica configura um 

modelo de ensino da Matemática próximo ao ideal, pois a manipulação de símbolos e de 

situações que explorem a compreensão de conceitos e a atribuição de significados faz a 

diferença para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Assim, a construção 

                                              
1
 Sintático: refere-se à organização das palavras ou termos para produzir uma frase estruturalmente 

adequada. 
2
 Semântico: refere-se ao sentido resultante da organização das palavras e termos em uma frase. 
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do glossário matemático permite a exploração de termos matemáticos pelos alunos e a 

construção de conceitos que fazem parte dos conteúdos estudados em Matemática, 

necessários para o aprendizado da disciplina e também para comunicar suas ideias, pois 

para que os alunos possam se expressar na linguagem simbólica da Matemática é preciso 

que exista a compreensão do que essa linguagem significa, para que possam realizar 

leituras com interpretações coerentes e escritas corretas. 

Fiorentini (2010) considera a leitura e a escrita um processo de ensino e aprendizagem. 

Para o autor essa prática não pode ficar restrita às aulas de Língua Portuguesa, precisa 

ocupar espaço também nas aulas de Matemática. Como a Matemática é uma ciência que 

utiliza uma linguagem própria, com termos específicos que representam conceitos 

importantes para o aprendizado dessa área do conhecimento, fazer os alunos escrever as 

definições de termos matemáticos a partir de suas ideias e pensamentos, é um meio de 

estimular a escrita também nas aulas de Matemática, deixando de ser uma prática restrita 

as aulas de Língua Portuguesa. 

Morais Filho (2014) relata que, quando se escreve, melhoram-se as convicções dos 

argumentos, apura-se o raciocínio, surgem ideias, corrigem-se os erros. Para o autor 

escrever é um exercício de lógica, saber escrever é comunicar-se com eficiência. 

Ainda sobre a escrita: 

Qualquer que seja a atividade escrita, desde que ela obrigue os alunos a 
sondar suas ideias e compreensão sobre alguma matemática em que 
estejam envolvidos, pode capturar evidência importante de seu pensamento 
matemático. Diferente da natureza efêmera da fala, a escrita é um meio 
estável, que permite a ambos, aluno e professor, examinar, reagir e 
responder ao pensamento matemático do aluno. (POWELL, 2001, p. 78) 

Nesse contexto a construção do glossário matemático é uma forma de os alunos 

colocarem em prática a atividade de leitura e escrita, podendo auxiliá-los na interpretação de 

problemas matemáticos, facilitando a interpretação e a escrita algébrica na resolução. 

Para Rangel (2006), na disciplina de Língua Portuguesa, um dicionário fornece 

subsídios importantes para o estudo das palavras, sendo esse um instrumento para o 

aprendizado da leitura e da escrita. Para o autor, usar a fala e a escrita de forma adequada 

é essencial no sucesso de uma ação, na sala de aula pode tornar a aprendizagem mais 

eficaz. A partir de 2006, o Programa Nacional para o Livro Didático (PNLD) apresentou 

propostas que garantiram a permanência do acervo de dicionários para uso em sala de aula, 

como instrumentos que contribuem para a aprendizagem da leitura e escrita dos alunos 

(Silva, 2015). 

Considerando as afirmações do autor Fiorentini (2010), entendemos que, no ensino da 

Matemática, essa prática também pode funcionar para melhorar a compreensão dos 

conteúdos estudados, pois para Malta (2004) muitas das dificuldades encontradas no ensino 
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e na aprendizagem da matemática estão relacionadas com a deficiência do uso da 

linguagem escrita. O autor pressupõe que desenvolvendo a capacidade de expressar, de 

forma clara, um raciocínio promove o desenvolvimento da capacidade de compreensão da 

Matemática. Klüsener (2001), afirma que: 

Aprender matemática é, em grande parte, aprender e utilizar suas diferentes 
linguagens – aritmética, geometria, álgebra, gráfica, entre outras. Na 
atualidade, as linguagens matemáticas estão presentes em quase todas as 
áreas do conhecimento. Por isso o fato de dominá-las passa a constituir-se 
um saber necessário considerando o contexto do dia-a-dia. (KLÜSENER, 
2001, p.177) 

Vale salientar que parte da linguagem matemática é formada pela álgebra, uma 

linguagem simbólica, formal, com definições concisas e rigorosas. Para Gil (2008) essa 

formalidade da linguagem algébrica faz parecer para o aluno que aprender matemática é 

difícil, ou seja, é mais um fator que leva os alunos a pensarem de modo negativo em relação 

ao aprendizado da matemática.  

O pesquisador considera necessário que o trabalho com conceitos e procedimentos 

algébricos passe por uma fundamentação verbal, a fim de que os alunos se apropriem deles 

de forma efetiva. A construção do glossário matemático tem o objetivo de auxiliar os alunos 

a aprender matemática e enxergá-la de forma positiva. 

Para esclarecer porque a construção de um glossário e não de um dicionário, 

apresentam-se algumas considerações sobre o assunto, trazidas no próximo capítulo, de 

forma geral.  

 

2.1 DICIONÁRIOS E GLOSSÁRIOS 

 

Os dicionários registram um conjunto de palavras componentes de uma língua, 

associando o máximo possível de informações, apresentando a ortografia no singular e 

plural; a definição; as relações de sinônimos, antônimos, homonímia; indicam o campo do 

conhecimento a que a palavra está relacionada; apresentam informações de contexto 

cultural, regional, de tempo (história); etimologia; além de pronúncia culta e aproximada. 

Segundo Rangel (2006), os dicionários listam, em ordem alfabética, um conjunto de 

palavras apresentando suas descrições.  

Toda essa descrição que os dicionários trazem é estruturada a partir de um texto 

definido como verbete, listados por nomenclatura, com particularidades que dependerão dos 

padrões prototípicos, que, segundo Rangel (2006), quanto mais detalhes e rigor sobre a 

descrição das palavras apresentadas em um dicionário, no projeto léxico gráfico, maiores as 

informações sobre elas esse dicionário terá. 
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As linguistas Krieger e Finatto (2004) classificam os dicionários como: dicionários 

comuns de língua (definições lexicográficas), dicionários enciclopédicos (ocupam-se  de 

referência e definição de coisas) e dicionários especializados (conhecimento formal sobre 

coisas e fenômenos). Esse último diz respeito aos dicionários técnicos científicos, temáticos 

ou terminológicos (glossários). 

As autoras diferenciam glossários e dicionários afirmando que os glossários, no geral, 

possuem um repertório de termos que não têm uma pretensão de exaustividade, enquanto 

os dicionários tendem a abarcar a totalidade de itens que perfazem uma dada terminologia.  

Para Barbosa (2001), glossários se encontrariam no nível da fala e trabalhariam com os 

conjuntos mostrados em determinado texto, manifestando-se através das palavras, os 

dicionários de língua se encaixariam no nível do sistema, trabalhando com todo o léxico 

disponível e denotando-se através do lexema3. Os vocabulários (fundamentais, técnico-

científicos e especializados) estariam no nível da norma e trabalhariam com conjuntos 

vocabulários (ou terminológicos), manifestando-se através dos vocábulos ou termos. 

Neste trabalho, adota-se o conceito de glossário proposto por Barros (2004), que define 

glossário como sendo um conjunto de verbetes situados nos níveis da(s) norma(s), 

registrando unidades terminológicas de um ou vários domínios de especialidades, já que a 

proposta trata de termos matemáticos. Ainda serão usadas as considerações das autoras 

Krieger e Finatto (2004) sobre definições e construção de dicionários terminológicos, já que 

estas afirmam que o principio de um glossário é atender as necessidades de consulta do 

leitor.  

Neste sentido, como o presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo 

levar os alunos de 6º ano do Ensino Fundamental a construir conceitos de termos 

matemáticos, para auxiliá-los a compreender os termos usados nas definições, textos e 

problemas dos conteúdos estudados, construiu-se um glossário matemático, observando-se 

as características de construção de glossários trazidas pelas as autoras Krieger e Finatto 

(2004): 

a) Os usuários são um público específico; 

b) Os dados são coletados através de textos e conhecimento especializado; 

c) Utiliza para sua construção o método onomasiológico, ou seja, que parte de 

um significado ou conceito; 

d) A seleção de entrada utiliza um critério de pertinência4 do termo para uma 

área específica, neste caso da matemática;  

                                              
3
 É a unidade mínima distintiva do sistema semântico de uma língua, por exemplo, o “s” é um lexema 

que, em geral, indica o plural dos substantivos. 
4
 Para este trabalho os critérios de pertinência dizem respeito aos termos que os alunos sentem a 

necessidade de defini-los para que possam compreender o contexto em que esses termos estão 
inseridos. 
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e) O verbete5 apresenta informações como o registro que a palavra é utilizada, 

informação conceitual, fontes, notas explicativas; 

f) Podem ser utilizados recursos auxiliares como ilustrações, fórmulas e 

símbolos. 

Segundo as autoras, um elemento importante para a construção de um glossário é a 

ficha terminológica, na qual são realizados registros completos e organizados sobre as 

informações referentes ao termo que será incluso no glossário. Da ficha terminológica são 

extraídas as informações para a construção do verbete e geração do glossário. As fichas 

contêm também o nome de quem coletou os dados, datas de registros e revisão. 

Outra característica do dicionário terminológico que as autoras apresentam é que ele é 

composto por termos que designam conceitos que podem expressar conteúdos de uma 

ciência ou de uma área técnica. 

A construção do glossário de matemática realizada com os alunos tem como público os 

próprios alunos. O glossário é composto por termos que expressam significados e conceitos 

relacionados com o conhecimento específico da área da Matemática, nas definições 

aparecem recursos auxiliares como ilustrações, fórmulas e símbolos. O glossário também 

serve como ferramenta de consulta para estudantes de matemática, quando estes estão 

construindo conceitos técnicos sobre a área. 

Vale salientar que, a utilização de glossário pelos estudantes como objeto de consulta 

do significado de termos, como afirma Dante (2015), trata-se de uma ação fundamental para 

que os alunos tenham uma aprendizagem significativa e desenvolvam autonomia.  

 

2.2 GLOSSÁRIO MATEMÁTICO EM SALA DE AULA 

 

Sobre o uso de glossários matemáticos em sala de aula, vale destacar as produções 

realizadas por pesquisadores que participam do Grupo de Estudos CONTAR, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a dissertação de 

metrado intitulada Glossário Escolar: uma construção do aluno realizada por Silva, F. M. P. 

(2015). A primeira produção, do Grupo de estudos CONTAR com o título de “Uso didático de 

Glossários como um diálogo entre Língua Portuguesa e Matemática na escola” de Bezerra; 

de Santos; de Mendes (2013) é sobre a realização de um estudo de caso envolvendo um 

grupo de alunos do 9° ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do Rio Grande 

do Norte, no município de São Gonçalo do Amarante/RN. Neste estudo foram discutidas as 

possibilidades do uso didático de glossários de matemática em sala de aula como um 

                                              
5
 Sobre o verbete, não será utilizado o registro da palavra em língua estrangeira. 
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exercício para aprendizagem de múltiplas linguagens matemáticas relacionadas a diferentes 

situações sociais. 

O estudo fez parte do projeto “Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no 

ensino de Matemática e de Língua Portuguesa”, e teve apoio do Programa Observatório da 

Educação (CAPES/INEP), no âmbito do Grupo de Estudos CONTAR da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Diferente da proposta de construir um glossário de 

termos com os alunos do 6º ano a partir de conceitos estudados, o objetivo dos 

pesquisadores do Rio Grande do Norte foi realizar um estudo bibliográfico sobre glossários 

de matemática comparando com os glossários da língua portuguesa para relacionar os 

termos mais recorrentes em livros didáticos de Matemática do 9º ano do Ensino 

Fundamental, utilizados na rede de ensino do estado do Rio Grande do Norte, para compor 

um glossário matemático. 

Como conclusão, os pesquisadores, afirmaram que a prática do uso de glossário em 

sala de aula para explorar conceitos matemáticos ainda é pouco utilizada, mas que pode ser 

uma prática de fácil acesso aos alunos e professores. 

Outro trabalho que se refere a glossários é o: Glossário Matemático do cotidiano em 

conexão conceitual com a matemática escolar dos autores Silva, J. R. S.; Mendes (2013), 

também do Grupo de estudos CONTAR, investiga as possibilidades de ampliação de 

significados para a Matemática escolar a partir da explicação dos significados que os 

professores poderão oferecer aos alunos sobre termos matemáticos que aparecem com 

frequência no cotidiano da população de agricultores, feirantes, carpinteiros e pessoas que 

utilizam tais termos nas suas atividades profissionais e não sabem o significado matemático 

envolvido. Esse estudo teve como objetivo organizar um glossário que envolvia conceitos, 

relações e propriedades matemáticas que pudessem dar maiores significados à Matemática 

escolar, bem como contribuir para a elaboração de problematizações matemáticas na sala 

de aula.  

Esse trabalho foi apresentado de forma parcial no VII Congresso Ibero Americano de 

Educação Matemática (CIBEM), no ano de 2013, na cidade de Montevidéu no Uruguai e 

também, foi desenvolvido com apoio do Programa Observatório da Educação 

(CAPES/INEP), no âmbito do Grupo de Estudos CONTAR (UFRN). Como conclusão parcial, 

os autores constataram que existe uma deficiência no conhecimento de palavras e termos 

matemáticos utilizados no cotidiano na população investigada, a qual utiliza os termos sem 

saber da existência de significados matemáticos para tais, apenas reproduzem o que 

aprenderam com seus antepassados. Os trabalhos de Bezerra (2013) e Silva (2013) fazem 

referências ao uso do glossário para trabalhar interdisciplinaridade da área da matemática 

com a da língua portuguesa em sala de aula.  
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Outro trabalho realizado pelo Grupo de estudos CONTAR sobre glossários na área da 

Matemática é a dissertação de mestrado de Lobato (2015), colaboradora do Grupo, com o 

título Educação Bilíngue no contexto escolar inclusivo: a construção de um glossário em 

Libras e Língua Portuguesa na área de matemática, que trabalha o glossário no conceito 

escolar inclusivo. No estudo, a autora realiza a construção de um glossário em Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Língua Portuguesa na área da Matemática, discutindo 

aspectos relacionados à educação inclusiva com relação à educação bilíngue no Brasil, com 

o objetivo de construir um glossário que possibilite a representação de termos matemáticos 

em LIBRAS. 

A pesquisa analisou e colheu dados em livros didáticos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, totalizando mais de 1497 termos, os quais passaram por uma triagem e foram 

distribuídos nos quatro eixos temáticos da matemática. O resultado das investigações gerou 

dois produtos educacionais: uma fonte bilíngue de computadores composta pelo alfabeto de 

A até Z e com os números de 0 até 9 e o glossário matemático que resultou em um material 

didático terminológico composto por 147 termos copilados em 6 coleções de livros de 

matemática dos 1º ao 5º ano. 

O quarto citado é a dissertação: Glossário escolar: uma construção do aluno, da autora 

Silva, F. M. P. (2015), que, trata-se de uma intervenção didática com o objetivo de oferecer 

aos docentes e interessados o desenvolvimento de uma proposta pedagógica sobre o 

ensino do léxico, realizada com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental onde eles 

elaboram glossários nas disciplinas de Português, Ciências e Matemática para ampliarem 

seus vocabulários. 

 A autora descreve os passos das atividades e a construção realizada pelos alunos e 

também a análise dos glossários construídos, concluindo que, para que o ensino do léxico 

ganhe relevância é necessário que os alunos compreendam o significado de palavras e 

termos na construção de outros saberes. Ainda a autora afirma que atividades que façam 

alunos registrarem, pesquisarem e construírem suas próprias definições contribui para que 

professores repensem sobre suas práticas pedagógicas. 

As produções referenciadas relatam o glossário como sendo uma ferramenta de ensino 

que auxilia alunos na aprendizagem que pode ser usada em diferentes áreas do 

conhecimento contribuindo sempre de forma positiva. Também se evidenciou que a 

interdisciplinaridade pode estar presente de fato nas salas de aula, e que, a leitura, a escrita 

e a pesquisa podem fazer parte de práticas pedagógicas nas aulas de matemática, sendo 

que, cabe aos professores buscarem metodologias que contemplem essas práticas, pois 

assim como os alunos os professores devem estar em constante processo de 

aprendizagem. 
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3 MATEMÁTICA NOS 6º ANOS 

 

Neste capítulo relatam-se os objetivos e conteúdos que devem ser trabalhados nos 6º 

anos sugeridos pelos livros didáticos de matemática, bem como os objetivos gerais 

apresentados nos Parâmetros Curriculares de Matemática para o ensino fundamental. 

Foram consultados livros que fazem parte do Programa Nacional para o Livro Didático 

(PNLD) do Ministério da Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Segundo os PCNs (1998), os objetivos gerais da matemática, no ensino fundamental, 

tem como proposta preparar os alunos para serem cidadãos, para que os estudantes 

percebam a matemática como meio de compreensão e transformação do mundo e 

desenvolvam a capacidade de solucionar problemas por meio do estímulo da curiosidade e 

da investigação. 

Ainda nos PCNs, o ensino da matemática a partir do 6º ano tem como objetivos 

desenvolver pensamento numérico, algébrico, geométrico, da competência métrica, do 

raciocínio de proporcionalidade e do raciocínio probabilístico, combinatório e estatístico. 

Nos 6º anos o ensino da Matemática, assim como nos demais anos do Ensino 

Fundamental deve contemplar as cinco unidades temáticas: números, álgebra, geometria, 

probabilidade e estatística.  

(...) os currículos de Matemática para o ensino fundamental devam 
contemplar o estudo dos números e das operações (no campo da Aritmética 
e da Álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo da Geometria) e 
o estudo das grandezas e das medidas (que permite interligações entre os 
campos da Aritmética, da Álgebra, e da Geometria e de outros campos do 
conhecimento). (BRASIL, 1998, p. 49) 

Autores de livros didáticos de matemática como Dante (2015), Andrini (2015), Silveira E. 

(2015), Souza (2015), Chavantes (2015), trazem, no manual do professor, considerações 

sobre o ensino da matemática nas salas de aula, citando a importância de professores 

trabalharem a matemática diversificando a metodologia e explorando as unidades temáticas. 

 As unidades temáticas devem ser exploradas com atividades diversificadas como 

situação problemas, jogos, desafios, computadores, calculadoras, história da Matemática. O 

professor deve utilizar-se de metodologias e ferramentas que auxiliem os alunos a 

aprofundar as aprendizagens anteriores e oportunizar novas aprendizagens na Matemática.  

Para Dante (2015) e Silveira E. (2015), os conteúdos devem ser abordados 

sistematicamente para valorizar as experiências acumuladas pelos alunos, desenvolver 

atitudes positivas em relação à Matemática, compreender a aprendizagem da matemática 

como um processo contínuo, estimulando os alunos a pensar, raciocinar, criar, relacionar, 

ter autonomia. 
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Ainda para os autores, as ideias e os conceitos devem ser trabalhados intuitivamente, 

fazendo com que o aluno aprenda por compreensão, atribuindo significados; apreendendo 

assim, a simbologia e a linguagem matemática.  

De acordo com os PCNs (1998), os conceitos estruturantes referentes às unidades 

temáticas trabalhadas no 6º ano são: 

a) Pensamento aritmético: 

a. Ampliar o conhecimento sobre números e suas aplicações, atribuindo novos 

significados para os números e as operações, com base nas ideias elementares 

das operações, em algoritmos usuais e nas propriedades da adição e 

multiplicação. 

b. Possibilitar a construção do conhecimento de técnicas para a realização de 

cálculo mental, arredondamento, estimativa de resultados e soluções de 

problemas. 

b) Pensamento Algébrico: 

a. Generalizar propriedades das operações aritméticas, transcreverem situações-

problemas na linguagem matemática, interpretar tabelas, gráficos e expressões 

algébricas. 

c) Pensamento Geométrico: 

a. Construir conceitos geométricos através da percepção de objetos e 

representação do mundo físico. Conectar a geometria na construção de outros 

conhecimentos matemáticos. 

b. Reconhecer e diferenciar figuras planas e espaciais, assim como definições 

primitivas, conceitos e propriedades geométricas. 

d) Pensamento Combinatório/Estatístico/Probabilístico: 

a. Coletar, organizar e analisar informações para elaborar tabelas e gráficos, assim 

como para resolver situações-problemas. 

b. Ler informações na forma de gráficos, tabelas e dados estatísticos em situações 

do cotidiano e em outras áreas do conhecimento. 

Nas unidades temáticas, com base nos PCNs (1998), são trabalhados os seguintes 

conteúdos: 

1. Conjunto dos Números Naturais; 

2. Noção de Conjunto; 

3. Reta numérica e os números naturais; 

4. Operações com os números naturais (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação); 

5. Múltiplos e Divisores; 

6. Noção de divisibilidade; 
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7. Critérios de divisibilidade; 

8. Divisores, fatores e múltiplos de números naturais; 

9. Números Primos e compostos; 

10. Decomposição de fatores primos; 

11. Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum; 

12. Frações;  

13. Noção de frações; 

14. Termos de uma fração;  

15. Número misto; 

16. Frações equivalentes; 

17. Simplificação de frações; 

18. Operações com frações (adição, subtração, multiplicação e divisão); 

19. Fração decimal; 

20. Números decimais; 

21. Noção de números decimais; 

22. Representação de números decimais; 

23. Operações com números decimais; 

24. Noção de porcentagem; possibilidades e estatística 

25. Gráficos 

26. Polígonos 

27. Poliedros 

28. Figuras geométricas planas e espaciais; 

29. Ponto, reta e plano; 

30. Ângulos 

31. Medidas de tempo, comprimento, superfícies, volume, capacidade e massa; 

32. Conversão de unidades. 

A construção do Glossário Matemático tem como base os conteúdos relacionados. Para 

o trabalho foram pré-selecionados termos que são importantes, nesses conteúdos e na 

construção de conceitos matemáticos que serão apresentados na seção 5.1.1. 
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4 INTERDISCIPLINARIDADE: MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

 

Para Paviani (2008), a interdisciplinaridade, no ensino, situa-se entre a divisão das 

disciplinas, com o objetivo de aproximar os saberes entre ciências, arte, religião, o moral e 

senso comum. O sentido etimológico da palavra interdisciplinaridade não conceitua seu 

significado. O fato de ser vista como uma modalidade de aplicação de conhecimentos de 

uma disciplina ou outra, ou ainda como proposta metodológica, explica em parte seu 

significado, o filósofo afirma que: 

A função da interdisciplinaridade é a de atender à necessidade de resolver 
problemas pedagógicos e científicos novos e complexos, dentro de uma 
determinada concepção de realidade, de conhecimento e de linguagem. Os 
vínculos entre as ciências e as disciplinas, em qualquer caso, sempre são 
parciais e auto-organizativos, pois dependem de pressupostos lógicos e 
ontológicos. (PAVIANI, 2008, p.19) 

Neste estudo a interdisciplinaridade promove a aplicação do conhecimento da língua 

materna, ou seja, da Língua Portuguesa para conceituar os termos Matemáticos que 

servirão como composição do Glossário Matemático. Segundo o autor, existem tipos e 

níveis diferentes de interdisciplinaridade, sua ação depende de situações concretas, que, no 

âmbito desta pesquisa é estabelecida pela articulação e convergência de conceitos entre as 

disciplinas de Português e Matemática. 

Marcondes, Japiassu (1993) define o conceito interdisciplinaridade como:  

Método de pesquisa e de ensino susceptível de fazer com que duas ou mais 
disciplinas interajam entre si, esta interação podendo ir da simples 
comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos, da 
epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos 
dados e da organização da pesquisa (JAPIASSU; MARCONDES, 1993, p. 
136). 

A interação entre a Língua Portuguesa e a Matemática está na ferramenta linguística e 

no discurso, oferecidos pela Língua Portuguesa, os quais permitem que os alunos 

expressem e construam por meio da escrita os conceitos matemáticos que eles estão 

aprendendo. No contexto escola, para Pombo (1994), a interdisciplinaridade pode ser vista 

como qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas para a compreensão de 

um objeto comum. 

Para Tomaz (2008), trabalhos com projetos realizados com abordagem por tematização, 

também são formas de promover a interdisciplinaridade. A autora usa a referência das 

discussões de Skovsmose (1994), que acredita na abordagem temática para possibilitar aos 

alunos o desenvolvimento de competências críticas6, envolvendo os alunos nas discussões 

dos conteúdos estudados e promovendo a aprendizagem. 

                                              
6
 Competências críticas é um termo usado na Educação Matemática, é um recurso que deve ser 

desenvolvido com a participação conjunta dos alunos e professores nos processos educacionais. 
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Segundo Skovsmose (1994), um tema deve cumprir as condições de: ser um assunto 

conhecido pelos alunos que permita utilizar de conhecimentos não matemáticos; ser 

possível de discussão em grupo; não ser apenas ilustrativo, mas ter valor em si próprio; ter a 

capacidade de desenvolver ideias matemática, sistematizá-las, criar conceitos e desenvolver 

alguma habilidade matemática.  

Ainda nesse projeto, a interdisciplinaridade está presente conforme o pensamento de 

Skovsmose (1994), pois o objetivo do trabalho é desenvolver conhecimento matemático por 

meio das discussões e compartilhamento de ideias referente à Matemática, sistematizando-

as na construção de um glossário, o qual necessita da língua materna (Língua Portuguesa) 

para organizar e registrar as ideias matemáticas no Glossário Matemático. 

 Na concepção de Tomaz (2008), a interdisciplinaridade configura-se por práticas 

escolares que mobilizam aprendizagens na busca por novas informações e combinações, 

no momento em que elas são desenvolvidas, com a participação de alunos e professores 

para transformar os conhecimentos anteriores de cada disciplina, e assim, somando novos 

conhecimentos, não somente nas disciplinas envolvidas, mas também nas interações entre 

elas. É a ação dos envolvidos, neste caso alunos e professor, em sistemas de interação. A 

construção do Glossário Matemático também se insere nesse contexto. 
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5 METODOLOGIA 

 

Para este estudo, foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, pois segundo 

D’Ambrosio (2012), esta é focada no indivíduo e nas relações de inserção e interação com o 

meio sociocultural, caracterizando-se por descrever, compreender e explicar as ações 

realizadas nas etapas do trabalho. 

Segundo Minayo (2001), as pesquisas qualitativas inicialmente eram aplicadas em 

estudos de Antropologia e Sociologia, pois é centrada no indivíduo, trabalham no mundo das 

relações, aspirações, crenças, valores, atitudes. Hoje, seu campo de atuação vem sendo 

estendido para as áreas de Psicologia e Educação, pois quem busca esse tipo de pesquisa 

não tem interesse de representações numéricas e sim interesse com a compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais.  

A pesquisa qualitativa enfatiza o sujeito como meio de compreender e interpretar 

experiências analisa as interpolações de uma forma organizada. A validade da pesquisa 

qualitativa é influenciada por critérios subjetivos, seus registros são feitos de forma 

referencial descritivo, com fundamentação teórica para realizar a análise dos dados a qual 

depende do pesquisador e suas interpretações. D’AMBROSIO (2012). 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O desenvolvimento desse projeto foi realizado durante o ano letivo de 2017, com 20 

alunos do 6º ano, de idade escolar média de 11 anos, em uma Escola Estadual de Ensino 

Fundamental de Caxias do Sul – RS. O glossário foi construído durante as aulas de 

Matemática, as quais possuem uma carga horária de cinco períodos semanais. 

De modo geral a turma é bem desenvolvida, são organizados, participativos e 

comunicativos. Alguns atritos são gerados por serem competitivos e terem dificuldades de 

aceitarem críticas, mas sabem resolver as diferenças de forma passiva, e usam a 

competitividade para melhorar o rendimento escolar.  A maioria compreende a importância 

de cumprir normas e regras da escola, exigindo postura de quem não cumpre. Demonstram 

curiosidades sobre muitos assuntos, por isso se interessam e se empenham em atividades 

diversificadas, não gostam de rotina. Aceitaram bem o projeto da construção do glossário. 

O trabalho na sala de aula iniciou com a explicação das etapas do projeto para os 

alunos, solicitando a participação de todos, como proposta de fazer parte de uma das 

avaliações do terceiro trimestre do ano letivo. 

A turma foi dividida em grupos, nomeados de um até cinco, e os alunos participantes de 

A até T, conforme o número da chamada. Os grupos foram compostos de acordo com o 

Quadro 1: 
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Quadro 1: Divisão dos Grupos 

Grupo 1 F, H, I e J 

Grupo 2 C, G, O e P 

Grupo 3 A, D, S e T 

Grupo 4 E, K, L e N 

Grupo 5 B, M, Q e R 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Nas aulas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, os alunos já estão habituados a 

utilizarem dicionários, por isso sabem o que é verbete, palavra índice, como procurar o 

significado de uma palavra, qual a estrutura de um dicionário, como ele é composto, além de 

diferenciar dicionários e glossários.  

O glossário servirá como instrumento para os alunos praticarem a leitura e a escrita. 

Também servirá para a ampliação de vocabulário matemático, e será usado como 

ferramenta de consulta. A ideia principal é a construção do glossário a partir dos significados 

dos termos escritos pelos alunos, como forma de fazer os estudantes praticarem a 

interpretação, o entendimento de conceitos, debaterem sobre os conteúdos, e exporem suas 

ideias. Por isso, para a construção do glossário matemático, as seguintes etapas foram 

trabalhadas: seleção dos termos matemáticos para compor o glossário, descrição dos 

significados dos termos e compartilhamento das ideias com os colegas para a produção das 

fichas terminológicas e por último a construção do glossário.  

 

5.1.1 SELEÇÃO DOS TERMOS MATEMÁTICOS E COMPARTILHAMENTO DE 

CONCEITOS 

 

A escolha dos termos para serem conceituados no glossário foi realizada pelos alunos 

toda vez que surgia um termo que eles tinham dificuldades de compreender o significado 

matemático ou apenas quando verificavam que não o conheciam. Para isso, 

individualmente, os alunos reservaram uma parte do caderno de matemática para que 

pudessem anotar o termo e conceituá-lo.  

 No entanto, antecipadamente foi feito um estudo sobre os possíveis termos de 

matemática que são importantes na compreensão dos conteúdos trabalhados no 6º ano, na 

expectativa de que os alunos fizessem a escolha dos termos de maior pertinência nos 

conceitos e conteúdos trabalhados durante esse ano letivo.  

Os termos para pesquisa foram apresentados nas aulas, durante a exposição de cada 

conteúdo, nas explicações, textos, exercícios, entre outros. Nessa etapa os alunos fizeram a 

seleção e os registros dos termos que constarão no glossário, elaborando suas ideias sobre 

os termos e escrevendo, individualmente, as definições. 
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Inicialmente foi definida uma quantia maior que cem termos, mas, para que 

pudéssemos trabalhar de forma mais eficiente e devido ao tempo de realização deste 

estudo, reduziu-se o corpus para cerca de sessenta termos, conforme o Quadro 2. 

Quadro 2: Termos de Matemática 

A - adição, algarismo, antecessor N – número, número consecutivo, número 
decimal, número fracionário, número inteiro, 
número misto, número natural, número 
racional, numerador C - cálculo, centena, centésimo, coeficiente, 

conjunto numérico, classe O – operação, ordem 

P - parcela, potência, propriedade, produto 
D – décimo, decompor (decomposição), 
denominador, dezena, diferença, dividendo, 
divisão, divisor Q – quociente 

E – elemento, expoente 
R - radical, radicando, radiciação, raiz 
quadrada, resto 

F - fator, fatorar (fatoração), fração, fração 
aparente, fração decimal, fração equivalente, 
fração imprópria, fração própria, fração unitária 

S - sentença, sequência numérica, 
simplificação, sistema decimal, soma, 
subconjunto, subtração, subtraendo, sucessor 

I – índice 

M – milésimo, milhar, minuendo, multiplicação, 
múltiplo 

T – termo 

U – unidade 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Os escritos (individuais) dos alunos foram compartilhados, para que pudessem debater 

sobre suas construções, sendo críticos quanto à análise de seus registros, corrigindo os 

erros e quando necessário, melhorar a escrita e assim, selecionar a definição que melhor 

conceituou os termos e posteriormente registrá-las em fichas terminológicas. 

Para essa fase do trabalho, os alunos foram divididos em cinco grupos, compostos por 

no máximo quatro alunos, e cada grupo ficou responsável por uma quantidade de treze a 

quatorze termos, conforme o Quadro 3. 

Quadro 3: Divisão dos Grupos e termos para compartilhamento das ideias escritas 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Algarismo 
Adição 
Cálculo 
Conjunto 
numérico 
Denominador 
Fração imprópria 
Fração própria 
Milhar 
Número decimal 
Parcela 
Propriedade 
Soma 
Subconjunto 

Antecessor 
Diferença 
Elemento 
Fração aparente 
Fração 
equivalente 
Fração unitária 
Minuendo 
Número 
Simplificação 
Subtração 
Subtraendo 
Sucessor 
Termo 

Centena 
Décimo 
Dezena 
Fator 
Multiplicação 
Múltiplo 
Número consecutivo 
Operação 
Produto 
Raiz quadrada 
Radiciação 
Sequência numérica 
Sentença 

Centésimo 
Classe 
Dividendo 
Divisão 
Divisor 
Fatorar 
Fração 
Fração decimal 
Numerador 
Número fracionário 
Número racional 
Ordem 
Quociente 

Decompor 
Expoente 
Índice 
Milésimo 
Número inteiro 
Número misto 
Número natural 
Potência 
Radical 
Radicando 
Sistema decimal 
Unidade 
Resto 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Realizada a divisão dos grupos, os termos foram distribuídos aos poucos, cerca de 

quatro palavras por aula. Essa primeira construção em conjunto foi realizada em três aulas 
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não consecutivas, totalizando cinco períodos, conforme o avanço dos conteúdos de 

matemática. 

Os primeiros termos que foram distribuídos são os que dizem respeito aos conteúdos 

de sistema numéricos e operações matemáticas. Na segunda aula continuamos com os 

termos que dizem respeito a sistema numéricos e os que são pertinentes aos conteúdos que 

envolvem múltiplos e divisores. Por último, os alunos receberam os termos referentes aos 

conteúdos de frações e outros, de acordo com Quadro 4. 

Quadro 4: Termos de Matemática para o Glossário 

Aulas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Aula 1 

Algarismo 

Adição 

Cálculo 

Soma 

Parcela 

Diferença 

Minuendo 

Subtração 

Subtraendo 

Termo 

Fator 

Multiplicação 

Operação 

Produto 

Radiciação 

Dividendo 

Divisão 

Divisor 

Quociente 

Resto 

Índice 

Potenciação 

Radical 

Radicando 

Aula 2 

Milhar 

Conjunto 

numérico 

 

Antecessor 

Sucessor 

Número 

Centena 

Dezena 

Raiz quadrada 

Múltiplo 

Classe 

Fatorar 

Numerador 

Ordem 

Decompor 

Número natural 

Unidade 

 

Aula 3 

Denominador 

Fração 

imprópria 

Fração própria 

 

Fração aparente 

Fração 

equivalente 

Fração unitária 

Simplificação 

Décimo 

Sequência 

numérica 

Número 

consecutivo 

Centésimo 

Fração 

Fração decimal 

Número fracionário 

Número racional 

Milésimo 

Número inteiro 

Número misto 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

5.1.2 FICHAS TERMINOLÓGICAS 

Escolhido pelo grupo o conceito que melhor define o termo matemático, cada grupo 

ficou responsável por entregar essa definição. Para isso, receberam fichas denominadas 

como fichas terminológicas, nas quais, registraram o conceito dos termos para serem 

catalogados e, também para que fossem avaliadas as construções realizadas pela 

professora/pesquisadora, Na Figura 1, é apresentado o modelo usado de ficha 

terminológica. 

Figura 1: Ficha Terminológica. 

 

  Fonte: Arquivo Pessoal. 

TERMO:_________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

__________ 

Nome__________________________  

Data____/____/_____ 
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O trabalho com as fichas terminológicas foi realizado em três etapas. Utilizaram-se 

fichas brancas, amarelas e verdes respectivamente para facilitar a identificação da 

sequência em que eles escreveram os conceitos e a análise de como foi o aprendizado 

durante esse processo. As fichas eram recolhidas e retornavam para os grupos para que 

eles próprios fizessem a correção.   

Para a escrita nas fichas terminológicas brancas, foi explicado e mostrado um exemplo 

de como os alunos deveriam realizar o registro do conceito do termo nas fichas, sem que 

ocorresse a interferência de como os alunos definiram os termos. Na Figura 2, apresenta-se 

o exemplo mostrado para os alunos. 

Figura 2: Ficha Terminológica preenchida 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Para esse registro, cada grupo utilizou os escritos que possuíam nos cadernos e 

discutiram para fazer o registro nas fichas terminológicas. As fichas foram recolhidas para 

que a professora/pesquisadora pudesse analisar os escritos dos alunos. Antes de os alunos 

receberem essas fichas de volta para corrigi-las e passarem as correções para as fichas 

amarelas, foi ministrada uma aula, em que, foram apresentadas as definições de quadrado, 

retângulo, trapézio e triângulo, para que os alunos compreendessem como deve ser a 

estrutura que explica um termo, ou seja, como deveriam conceituar os termos matemáticos, 

conforme o Quadro 5. 

Quadro 5: Definições de termos para nominar figuras planas 

Termo O que é Classificam quanto aos lados 
Representação e/ou 

exemplos 

Quadrado 
É uma figura 

geométrica plana 
Polígono 

Quadrilátero com dois pares de 
lados paralelos e todos os lados 

com medias iguais 

 

Retângulo 
É uma figura 

geométrica plana 
Polígono 

Quadrilátero com dois pares de 
lados paralelos e pares de lados 

com medidas iguais. 

 

Trapézio 
É uma figura 

geométrica plana 
Polígono 

Quadrilátero que possui pelo 
menos um par de lados paralelo 

 
                                 

Triângulo 
É uma figura 

geométrica plana 
Polígono Não possui lados paralelos. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

TERMO: Adição               

É uma operação matemática que possui 

a ideia de acrescentar, aumentar, juntar 

quantidades. 

Para a adição usamos o símbolo: +  

Exemplo: 5 + 12 = 17  

 

 

Nome: Cátia     
Data____/___/___ 
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Na explicação, antes de os alunos conceituarem os termos novamente, eles foram 

induzidos a pensarem sobre o que é esse termo, como posso classificá-lo, o que diferencia 

um termo de outro. Também foi explicado para os grupos que, além das descrições por 

extenso dos conceitos dos termos, os alunos também poderiam usar de representações 

como desenhos e exemplos para completarem suas ideias. Para essa parte do trabalho as 

aulas da construção do glossário foram realizadas consecutivamente e necessitou-se de 

nove períodos.  

Terminada a construção dos conceitos nas fichas amarelas, essas foram recolhidas 

pela professora, possibilitando a análise das escritas dos alunos, verificando o que 

precisava ser melhorado para que os termos apresentassem definições corretas. Nessas 

fichas a professora destacou quais correções deveriam ser realizadas, tanto as de conceito 

como as de ortografia, conforme, destaques em vermelho, apresentado na Figura 3. 

Figura 3: Ficha terminológica amarela 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

As fichas amarelas foram devolvidas para os alunos e junto entregues as fichas verdes 

para que eles reescrevessem os conceitos dos termos. Desta vez, eles utilizaram livros de 

matemática dos 6º anos para auxiliá-los na correção. As fichas verdes e as amarelas 

formam recolhidas para análise e comparação das escritas.  Estando todos os termos com 

os conceitos escritos de forma apropriada, todas as fichas terminológicas verdes foram 

compartilhadas para os alunos construírem o glossário matemático.  Na Figura 4, apresenta-

se um exemplo de ficha terminológica verde. 

Figura 4: Ficha terminológica verde 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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5.1.3 CONSTRUÇÃO DO GLOSSÁRIO 

A última parte do estudo realizada com os alunos foi a construção do glossário. Para 

isso, na última aula do projeto, cada estudante teve acesso a todas as fichas verdes, assim, 

puderam anotar os conceitos de todos os termos, com as definições corretas. 

Individualmente, colocaram os termos em ordem alfabética, e por fim, receberam folhas em 

branco para realizar a construção do glossário.  

Para a capa do glossário, foi sugerido que os estudantes fossem criativos, podendo 

fazer um desenho, também foi sugerido que, na primeira folha do glossário eles 

escrevessem uma citação de algum autor, de sua preferência (filósofo, matemático, escritor, 

professor, etc.) e por fim, os alunos montaram o glossário. 

Em algumas aulas, durante a realização da descrição dos conceitos para a construção 

do glossário, foi solicitado que os alunos escrevessem sobre como foi a aula, o que 

aprenderam com a aula e o trabalho em equipe, que serviu para a análise e a avaliação do 

trabalho realizado, pela pesquisadora.  

A construção do glossário fará parte de uma das avaliações dos alunos para o 3º 

trimestre. Na escola onde o trabalho foi desenvolvido, as notas dos alunos são divididas em 

três trimestres, valendo 30 pontos o primeiro, 30 pontos o segundo e 40 pontos o terceiro, 

sendo disponibilizados cinco pontos do trimestre para essa avaliação. Como critérios de 

avaliação da construção do Glossário Matemático, foram considerados: a participação, o 

trabalho em equipe, o comprometimento com as atividades propostas e a construção dos 

verbetes de forma correta, conforme o Quadro 6: 

Quadro 6: Critérios de avaliação 

Critérios de avaliação 

1 2 3 4 5 

Participação nas atividades propostas.      

Comprometimento nas atividades.      

Integração com os colegas.      

Execução das atividades propostas.      

Respeito com os prazos de entrega das tarefas.      

Conhecimento relativo à matemática, nas produções escritas.      

Ortografia e coerência nos registros escritos.      

Fraco: 1 Regular: 2 Bom: 3 Muito bom: 4 Ótimo: 5 

Fonte: Arquivo pessoal 
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6 RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresenta-se um relato de como foram as aulas da construção do 

glossário matemático, considerações sobre as situações presenciadas, descrição das falas 

dos alunos e de suas construções. Para isso, dividimos o capítulo em sete seções; seleção 

das palavras, fichas brancas, fichas amarelas, fichas verdes, comparação bibliográfica dos 

conceitos dos termos, glossário e considerações dos alunos quanto às aulas. 

Na primeira seção descrevemos a coleta dos termos realizada pelos alunos, nas seções 

seguintes serão mostrados alguns conceitos, escritos pelos alunos, em cada etapa e a 

evolução dessa escrita. Também, realiza-se a análise dos conceitos de alguns termos 

construídos pelos alunos e os conceitos apresentados em livros de análise matemática e 

aritmética, por fim, analisam-se as considerações dos alunos.  

A seleção dos termos para análise foi feita aleatoriamente, contemplando escritos de 

todos os grupos e também conceitos que foram bem escritos, dentro do nível esperado para 

aluno de 6º ano, conceitos que necessitavam ajustes ou complementos e termos com 

conceitos inadequados. 

  

6.1 SELEÇÃO DAS PALAVRAS 

 

O trabalho iniciou com a seleção dos termos matemáticos que o formarão. Como já 

citado anteriormente na metodologia, na seção 5.1.1, foi realizado um estudo dos termos 

mais pertinentes dos conteúdos do 6º ano do Ensino Fundamental. Para isso, foi 

disponibilizado o período de abril até agosto para que os alunos selecionassem os termos 

matemáticos de maior pertinência aos conteúdos estudados nesse período, ou seja, termos 

de maior relevância na matemática referente aos conteúdos de 6º ano. 

Após término do conteúdo de sistemas numéricos, foi solicitado que os alunos 

separassem as últimas dez folhas do caderno de matemática para realizar anotações de 

palavras ou expressões matemáticas do conteúdo estudado, usando como critério termos 

ou palavras que não conheciam ou que acreditavam ser importante saber o significado para 

auxiliá-los no estudo da Matemática. Foi lhes dito que as definições dos termos deveriam 

ser feitas por eles próprios. 

Na Figura 5, apresentam-se duas fotos do caderno dos alunos G e P, com os registros 

dos termos escolhidos por esses estudantes, durante o processo de seleção dos termos 

com as definições escritas por eles, a partir do entendimento que tiveram do significado do 

termo matemático. 
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Figura 5. Caderno dos alunos G e P 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

A partir dessa aula, os alunos sempre que percebiam um termo novo ou pertinente 

começavam a solicitar se podiam fazer os registros, por isso, apesar de ter sido pré-definido 

os termos que os alunos deveriam registrar, não foi preciso que a professora/orientadora 

tomasse a iniciativa dos registros, pois sempre algum dos estudantes falava o termo para 

toda a turma. Os termos apareceram em textos, exercícios ou falas da professora nas aulas 

de matemática. 

Durante o período da seleção dos termos para registro das definições, alguns alunos já 

tomavam a iniciativa de separar os termos pelas letras do alfabeto, separado do caderno, 

conforme Figura 6.  

Figura 6: Escrita do aluno P, que agrupou os termos pela primeira letra. 

  

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Ainda nessa etapa, os alunos vieram mostrar os seus escritos. Foi percebido que 

alguns buscaram as definições dos termos em um dicionário, outros copiaram os conceitos 

do livro didático ou do caderno do futuro7, por isso, houve a necessidade de explicar várias 

vezes que eles não poderiam usar o dicionário, o livro de matemática ou o caderno do 

futuro, neste momento. Posteriormente, usaríamos definições do livro de matemática, para 

fazer a correção, pois os conceitos deveriam ser escritos a partir do que eles entendiam dos 

termos e das explicações dos conteúdos de matemática pela professora/pesquisadora. 

Mesmo explicando que as definições deveriam ser realizadas a partir da ideia que eles 

possuíam sobre o termo, os alunos insistiam em perguntar se poderiam procurar no 

dicionário o significado, ou se a professora/pesquisadora passaria para eles o conceito dos 

termos para que pudessem completar o caderno. Esse fato parece evidenciar que os alunos 

querem respostas prontas, e não formulá-las. 

No mês de julho, os alunos trabalharam nas aulas de Língua Portuguesa sobre o que 

são dicionários, glossários, vocabulários, como fazer busca de palavras em um dicionário, o 

que são palavra índices ou palavra guias e para que servem, o que é um verbete, o que 

constitui o verbete, entre outros. Na Figura 7 é apresentada a foto do caderno de português 

do aluno H, mostrando o trabalho realizado na aula de português.   

Figura 7: Definições trabalhadas na disciplina de Língua Portuguesa 

  

Fonte: Arquivo Pessoal 

                                              
7
 O Caderno do futuro é um caderno com exercícios de repetição, para memorização rápida. 
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Quando os conteúdos de sistema de numeração, operações matemáticas e de múltiplos 

e divisores já haviam sido trabalhados, os alunos já possuíam um número significativo de 

termos para que pudéssemos começar a trabalhar a construção do glossário. 

6.2 FICHAS BRANCAS 

No primeiro dia de trabalho com o projeto da construção do glossário, início de agosto, 

foi explicado como seria o trabalho, e que este faria parte da avaliação do 3º trimestre. Os 

alunos foram divididos em grupos, os integrantes dos grupos foram escolhidos pela 

professora de modo que cada grupo contivesse alunos com habilidades diferentes, 

conforme o Quadro 1 descrito na seção 5,1. Os estudantes reclamaram um pouco, mas 

durante a organização da sala para o trabalho foram se integrando com os colegas do 

grupo. Na Figura 8 apresentam-se os alunos trabalhando em grupo. 

Figura 8: Alunos trabalhando nos grupos 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

Cada grupo recebeu quatro termos para realizar o compartilhamento dos escritos com 

os demais integrantes, todos deveriam escutar seu colega, assim como todos deveriam falar 

sobre seus escritos. Após, eles construiriam uma definição única que melhor definisse o 

termo. 

Esperava-se que os alunos demorassem nessa etapa, mas eles fizeram em um 

período. Portanto nesta mesma aula foram apresentadas as fichas terminológicas. Foi 

explicado que autores de glossários usam essas fichas na sua construção, de modo que 

eles também iriam escrever a definição em fichas, e que seria a forma da 

professora/pesquisadora fazer a análise dos escritos e avaliar o trabalho.  

Na aula seguinte de matemática, os alunos estavam esperando trabalhar novamente 

com o glossário, mas foi lhes dito que a construção possui etapas para que aprontássemos 
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o glossário, que trabalharíamos pelo menos duas vezes no mês com a construção, ou seja, 

as aulas seriam a cada quinze dias nesta etapa da construção. 

Na segunda aula do projeto, os alunos se organizaram com seus grupos novamente e 

estavam curiosos para saber quais termos receberiam para discutirem. Foram entregues 

cerca de mais 5 termos para cada grupo, os alunos fizeram os compartilhamentos entre seu 

próprio grupo, realizaram as discussões e já solicitaram as fichas para os registros.  

Os grupos que possuíam os registros dos termos no caderno, ou seja, estavam com o 

caderno completo, fizeram a atividade mais rápido do que outros que não tinham. Alguns 

alunos haviam feito anotações dos termos e não tinham realizado a definição, conforme 

Figura 9, não tendo nada para compartilhar com os colegas, começando atritos entre os 

integrantes dos grupos.  

Figura 9: Cadernos não completos dos alunos G e R 

  

Fonte: Arquivo Pessoal 

Dois grupos trabalharam muito bem entrosados, outros dois tiveram que administrar 

esses atritos. Os conflitos foram referentes ao esquecimento do caderno de matemática, a 

cadernos com termos e definições incompletos, ou ainda, a algum integrante que não sabia 

respeitar a decisão do grupo. Apenas um grupo teve divergências que não conseguiram 

resolver, pois o integrante do grupo não quis cooperar, este separou uns termos e realizou 

as definições sem solicitar ajuda e sem compartilhar com os demais integrantes, fazendo 

com que os demais integrantes tivessem a mesma atitude, se negaram a debater os termos, 

cada um acabou selecionando o que queriam definir sem compartilhar as ideias com os 

demais. 

Outro ocorrido foi que, em alguns grupos, algum integrante não estava opinando sobre 

as definições dos termos, por isso necessitou ser solicitado que pelo menos um termo dos 
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entregues era de responsabilidade desse integrante formular a ideia com a ajuda dos 

demais. 

Os grupos onde seus integrantes trabalharam de forma participativa, respeitando a 

opinião dos colegas e expondo as suas ideias, foram mais rápidos no desempenho das 

atividades. Ainda nesta aula, o grupo 3, ficou com apenas dois integrantes, pois os alunos A 

e D foram transferidos de escola.  

Depois de algumas semanas, e com o início do conteúdo de frações, os alunos já 

possuíam novos termos no caderno, podendo assim compartilhar novamente nos grupos 

seus escritos. Então, na terceira aula do projeto foi entregue o restante dos termos que os 

alunos deveriam debater e construir a definição nas fichas brancas, por isso os grupos se 

reuniram na aula novamente para finalizarem essa etapa do trabalho.  

Nessa aula, eles perguntaram se poderiam usar exemplos, e desenhos para completar 

o conceito dos termos. Foi respondido que sim, que a definição dos termos deveria ser 

realizada da forma que lhes parecesse correta, que poderiam desenhar, fazer exemplos, 

escrever o que fosse preciso para a compreensão da definição do termo. Na Figura 9 

apresentam-se algumas fichas brancas elaboradas pelos alunos do Grupo 1 e do Grupo 3.  

Figura 10: Resultado dos conceitos nas fichas brancas realizado pelos alunos H, J, F e S 
respectivamente 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

Após todos os termos do Quadro 1, da seção 5.1.1, terem sidos definidos pelos alunos, 

passamos para a segunda fase do projeto, a construção nas fichas terminológicas amarelas. 

 

6.3 FICHAS AMARELAS 

Antes de alunos começarem os registros nas fichas amarelas, realizou-se uma 

explicação, descrita na seção 5.1.2, no Quadro 4, que ocupou um período de aula, sobre 
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como deveriam fazer as definições a partir do que eles já haviam escrito nas fichas brancas. 

Apresenta-se na Figura 11, fotos do caderno de alguns alunos sobre essa aula. 

Figura 11: Anotações dos alunos J, e M sobre a aula da explicação dos conceitos dos termos. 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

Após a explicação sobre como conceituar os termos, os alunos receberam as fichas 

brancas, sem nenhuma observação da professora/pesquisadora, e a partir da explicação 

das definições de quadrado, retângulo, trapézio, triângulo e pelos escritos anteriores das 

fichas brancas, eles deveriam reformular suas ideias. Na Figura 12, apresentam-se os 

alunos trabalhando na elaboração das fichas amarelas: 

Figura 12: Alunos trabalhando com as fichas amarelas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

A construção dos conceitos nas fichas amarelas foi mais lenta que nas brancas, pois 

tiveram que refletir sobre os escritos que pensavam estar prontos e usar critérios para as 

definições dos termos, essa etapa durou nove períodos de aulas.  
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Para essa parte do trabalho, novamente, alguns grupos foram mais rápidos que outros, 

os alunos solicitaram ajuda do professor/pesquisador, fazendo perguntas como por 

exemplos:  

“– Soma é um termo da adição ou é um resultado?”  

“– Potenciação é uma operação matemática?” 

As perguntas foram respondidas com outras perguntas, para instigá-los a pensar sobre 

as definições. Isso foi feito porque a proposta não é fornecer os conceitos dos termos pela 

professora/pesquisadora, mas contribuir para que os alunos exponham suas ideias, por isso, 

os estudantes foram questionados: 

“– O que vocês definiram como termo? E como resultado?” 

“– O que é operação matemática?” 

Esse tipo de questionamento foi feito com o propósito de instigá-los a resolverem a 

situação usando seus próprios argumentos. Uma das atribuições dos professores é 

promover aos alunos um espaço para pensar sobre as coisas, usando de propostas 

pedagógicas que propiciem espaço para isso. Segundo Ponte; Brocardo, Oliveira (2009), o 

papel do professor é promover a reflexão dos alunos sobre as atividades de aprendizagem 

propostas, privilegiando uma postura interrogativa com questões que são simplesmente 

para clarificar ideias, questões abertas, ou usar da estratégia de devolver a questão, 

levando os alunos a pesarem melhor sobre o problema.  

Ainda para os autores: 

É fundamental que o aluno se sinta à vontade e lhe seja dado tempo 
para colocar questões, pensar, explorar as suas ideias e exprimi-las, 
tanto ao professor como aos seus colegas. O aluno deve sentir que as 
suas ideias são valorizadas e que se espera que as discuta com colegas, 
não sendo necessária a validação constante por parte do professor. 
(PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2009, p.28) 

Para os autores citados, o sucesso de qualquer proposta pedagógica depende do 

ambiente que se cria na sala de aula. Nessa perspectiva, o envolvimento ativo do aluno é 

fundamental para sua aprendizagem, e o professor é o apoio necessário para que isso 

aconteça. 

As respostas em forma de pergunta, faladas para os alunos, na maioria das vezes, 

fizeram com que alguns reclamassem, indagando porque a professora/pesquisadora não 

lhes fornecia as respostas, ou porque não podiam olhar no livro. Os estudantes foram 

lembrados de que a proposta inicial era que eles escrevessem suas ideias sobre os termos. 

O fato de alguns terem demonstrado satisfação com a proposta dessa pesquisa, fez com 

que a maioria dos alunos se envolvesse de forma ativa na atividade. 

Após a explicação realizada pela professora/pesquisadora, sobre como conceituar os 

termos matemáticos, usando exemplos geométricos, os grupos procuraram conceituar os 
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termos classificando-os como: operação matemática, termos matemáticos, resultado, 

representação e outros. Na Figura 13, apresenta-se, um exemplo do progresso das fichas 

brancas para as amarela, confeccionadas pelos Grupos 1 e Grupo 2. Além disso, foram 

mais atentos quanto a escrever a ortografia das palavras, corrigindo os erros ou trocando 

por palavras que conhecem a escrita. 

Figura 13: Comparação das fichas quanto ao conceito 

  

  
Fonte: Arquivo pessoal 

Observa-se na definição do termo cálculo que o escrito não mudou, apenas foi 

complementado com exemplo. 

Em outras construções, o termo estava conceituado errado e continuou com o conceito 

errado, nota-se isso na Figura 14, em que o Grupo 4, acrescentou exemplo, melhorou a 

escrita, mas não corrigiu a definição do conceito. O que serviu para que a 

professora/pesquisadora retomasse durante as aulas de matemática a explicação do 

conceito sobre os números racionais. 



43 
 

Figura 14: Comparação quanto ao conceito 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Apresenta-se na Figura 15, outra comparação de escritas dos alunos do Grupo 1, 

quanto à formação dos conceitos, do termo milhar. 

Figura 15: Comparação dos escritos nas fichas brancas e amarelas do Grupo 1 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Para a Figura 14, percebe-se que o grupo melhorou a definição, mas faltou dizer que 

milhar representa uma quantidade igual a mil unidades. Por outro lado, as etapas pensadas 

para a realização do trabalho têm atingido o objetivo proposto nesta pesquisa, que é a 

construção do conhecimento matemático através da reflexão sobre o que os alunos 

entendem pelos termos matemáticos, para que seja possível compreenderem falas, escritas 

e leituras relativas aos conteúdos matemáticos e assim contribuir com o aprendizado da 

Matemática. 
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Nota-se que, em alguns termos ainda precisam melhorar a ortografia em outros as 

definições, e os restante já estão como o conceito já está pronto, vale salientar que são 

alunos de 6º ano, e eles estão iniciando sua formação, não se esperava que eles 

construíssem definições com um rigor matemático de nível superior, mas que eles 

pudessem expressar suas ideias de forma coerente e correta. 

 

6.4 FICHAS VERDES 

 

A última etapa para a construção das definições dos termos matemáticos é a das fichas 

verdes. Nesta etapa, retomamos a aula das definições das figuras planas mencionadas na 

seção 6.3 e, o exemplo inicial, apresentado para os alunos Figura 1, da seção 5.1.2, a 

definição de adição, quando foi lhes dito que a adição é uma operação matemática. Os 

alunos foram indagados sobre se existe outra operação matemática, logo, eles responderam 

que sim, a maioria citou a adição e a subtração. Então, foram confrontados com a seguinte 

pergunta: “Como diferencio a adição e a subtração se ambas são operações matemáticas?” 

A resposta de um aluno foi que um acrescenta quantidades e no outro tiramos 

quantidades. Então, foi lhes respondido que para completar a definição de adição 

poderíamos acrescentar que expressa a ideia de adicionar, acrescentar e juntar 

quantidades. Também usamos de representação simbólica, (+), e exemplos para completar 

nossa definição.  

O esperado para a reescrita das fichas verdes é que eles repensassem sobre seus 

escritos, completando-os usando representações e exemplos, quando preciso para isso a 

professora/pesquisadora passou em cada grupo explicando sobre o que fizeram; o que 

estava bom, e o que deveria ser melhorado, se necessitavam trocar o exemplo ou se 

apenas acrescentar outro. 

Também para essa fase do trabalho os alunos tiveram acesso a livros didáticos8 de 

matemática para que pudessem corrigir os conceitos que não estavam adequados. Foram 

disponibilizados três livros didáticos de 6º ano, dois deles aprovados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). Os alunos fizeram pouco uso dos livros, pois a grande 

maioria estava seguro dos seus escritos, outros não demonstraram interesse bela busca. 

Para essa parte do projeto foram analisados os escritos das fichas amarelas, e desta 

vez foram pontuados os erros ortográficos, os de conceito e as definições que precisavam 

ser melhoradas, para escreverem nas fichas verdes. Na Figura 16 apresenta-se as fichas 

construídas pelo Grupo 1 e Grupo  3 respectivamente. 

                                              
8
 Bianchini, Edwaldo. Matemática Bianchini do 6º ano, editora Moderna, São Paulo, 2015; Souza, 

Joamir Roberto de;  Vontade de Saber Matemática 6º ano, editora FDT, São Paulo, 2012 e o livro A 
conquista da Matemática, editora FDT, São Paulo, 2009.  
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Figura 16: Fichas amarelas com a indicação do que precisava ser melhorado 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Na Figura 17, o aluno H, poderia ter registrado que a adição é uma operação 

matemática, associada a juntar, acrescentar quantidades. Na ficha amarela que apresenta o 

termo da multiplicação, o aluno T, poderia ter escrito que é uma soma de parcelas iguais, 

mas, bastava melhorar a escrita e escrever: “É um tipo de operação matemática que serve 

para somar um tanto de vezes um mesmo número. Os símbolos que representam essa 

operação são: × e  ∙.” 

Outro apontamento da Figura 17 é sobre o exemplo, pois para um leigo pode parecer 

confuso, induzindo a pensar que na soma e na multiplicação os termos iguais geram 

resultados iguais, o que não é verdade, pois: “5 + 5 = 10 que é diferente de 5 ∙ 5 = 25 e 5 ∙ 5 

= 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25.” Para que isso não ocorresse, foi lhes sugerido que usassem 

exemplos que não gerasse dúvidas para quem fosse ler a definição, foi necessária a troca 

de alguns exemplos ou o acréscimo de mais que um exemplo.  

Na Figura 17 apresentam-se as definições de adição, multiplicação nas fichas verdes 

realizada pelo Grupo 1 e Grupo 2 , respectivamente. 

Figura 17: Fichas das definições de adição e multiplicação 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Comparando os termos das Figuras 16 e 17 verifica-se que os estudantes deveriam ter 

apenas feito acréscimos para completar a definição, mas eles reescreveram ou suprimiram 

partes. Nesta fase dos registros dos termos, em grande parte das fichas, notou-se que os 

alunos melhoraram a escrita, em outros, ainda não conseguem expressar de forma clara 

suas ideias.  

Na Figura 18, apresenta-se uma comparação dos escritos das fichas amarelas e das 

fichas verdes, com os conceitos dos termos fração unitária, centena, dividendo e decompor 

confeccionadas no Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 e Grupo 5, respectivamente. 

Figura 18: Comparação das fichas amarelas e verdes 

  

  

Fonte: Arquivo Pessoal 

Na definição de fração unitária o Grupo 2, na ficha amarela, já fez a definição de forma 

adequada, de modo que deveriam, para a ficha verde, apenas corrigir a ortografia e trocar o 

exemplo. Já na definição de centena, o Grupo 3 conceituou incorretamente o termo na ficha 

amarela, corrigindo-o na ficha verde, que era o esperado. 

 Nos conceitos dos termos, dividendo e decompor, os alunos do Grupo 4 e Grupo 5 

definiram os termos de forma coerente, melhorando seus escritos nas fichas verdes, 

adequando-os ao que se esperava para alunos de 6º ano do Ensino Fundamental. 
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6.5 COMPARAÇÃO BIBLIOGRÁFICA DOS CONCEITOS DOS TERMOS 

 

Nesta seção, serão apresentados alguns termos, onde cada um deles é definido 

utilizando livros de matemática do ensino superior, do ensino médio e ensino fundamental 

comparando-os com os escritos dos alunos. Será possível também observar a evolução das 

ideias dos estudantes. 

Ferreira (2011) apresenta de forma simples a definição de números naturais, onde, os 

números inteiros positivos são chamados por números naturais.  

O sistema numérico da matemática começa com números usados para 
contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,...Estes são os números inteiros 
positivos que são chamados números naturais. O menor número natural 
é 1, mas não existe um maior número natural, porque por maior que se 
escolha um número, existem outros que são maiores ainda. Por isso, 
dizemos que existem infinitos números naturais. (FERREIRA, 2011, p. 9) 

No 6º ano do Ensino Fundamental os alunos não estudam os números inteiros 

negativos, por isso os positivos são apresentados como números naturais, relacionados à 

contagem. 

Quando desejamos saber quantos objetos ou pessoas há em um grupo, 
estamos diante de uma situação de contagem. 
Quantos jogadores formam um time titular de futebol? O número 
associado à resposta dessa questão é 11. 
Quantos brasileiros pisaram no solo da Lua no século passado? A 
resposta é nenhum. O número associado a essa situação é o zero. 
Números como esses que expressam o resultado de uma contagem, são 
chamados de números naturais. (...) (BIANCHINI, 2015, p. 23)  

Na figura 19, apresentam-se as três definições criadas pelos alunos do Grupo 5, sobre 

número natural. 

Figura 19: Conceito de número natural 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Em todas as fichas, o grupo construiu a definição de número natural de forma adequada 

e incompleta, neste caso o descrito da ficha branca completa o da ficha verde, que é uma 

definição esperada para alunos do 6º. A professora/orientadora precisou corrigir as fichas 

verdes para que os alunos pudessem montar seus glossários com todas as definições 

corretas e completas. 

A partir dessa mesma definição, podemos afirmar que os alunos construíram de forma 

adequada o conceito para números inteiros. Na Figura 20, apresenta-se a definição dos 

escritos relativos ao conceito de números inteiros, construídos pelo Grupo 5:  

Figura 20: Conceito de número inteiro 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Observa-se que, na primeira ficha (ficha branca), os alunos definiram adequadamente, 

na segunda acrescentam o exemplo do número 1. Para o glossário, foi solicitado que 

colocassem um exemplo adequado, já que não ocorreu isso na ficha verde. 

Outra comparação é do conceito de multiplicação de números naturais, apresentada por 

Ferreira (2011), como: 

Definição 2.2.3. A multiplicação de dois números naturais, m e n, é 

designada por 𝑚 ∙ 𝑛 e definida recursivamente do seguinte modo: 

  
𝑚 ∙ 0 = 0 ;

𝑚 ∙  𝑛 + 1 = 𝑚 ∙ 𝑛 + 𝑚
   

Como de costume, adotaremos a notação de justaposição para a 
multiplicação: 𝑚 ∙ 𝑛 = 0 (FERREIRA, 2011, p. 39) 

Na definição de Ferreira (2011), está o núcleo das propriedades: distributiva da 

multiplicação e a do elemento neutro, as quais o autor enuncia através do teorema.  
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Teorema 2.2.5. Para m, n e p naturais arbitrários, valem as proposições 
abaixo: 

i) 𝑚𝑛 ∈  ℕ , isto é, a multiplicação de fato é uma operação em ℕ; 
ii) existência do elemento neutro multiplicativo: 1 ∙ 𝑛 = 𝑛 ∙ 1 = 𝑛; 

iii) distributividade: 𝑚 𝑛 + 𝑝 = 𝑚𝑛 + 𝑚𝑝 𝑒 𝑝 = 𝑚𝑝 + 𝑛𝑝; 
iv) associatividade: 𝑚 𝑛𝑝 =  𝑚𝑛 𝑝; 
v) 𝑚𝑛 = 0 ⟹ 𝑚 = 0 𝑜𝑢 𝑛 = 0; 

vi) comutatividade: 𝑚𝑛 = 𝑛𝑚. (FERREIRA, 2011, p. 31 e 32) 

Para o 6º ano, os livros apresentam a multiplicação como uma soma de parcelas iguais. 

Também trazem situações onde usamos ideias de proporção e possibilidades. As 

propriedades são estudadas posteriormente. 

(...) Temos 78 camisetas vendidas por R$ 22,00 cada: 
22 + 22 + 22 + 22 + 22 + ⋯ + 22                       

78 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠  𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠  𝑎 22

  para simplificar o registro dessa 

operação, fazemos: 78 × 22 = 1716 (...) Com duas cores de camisa e 

três tipos de acessório, os alunos podem montar Kits diferentes: 2 ∙ 3 = 6 
(...) A multiplicação é aplicada na contagem de possibilidades. 
(ANDRINI, 2015, p. 49 e 50) 

Na Figura 21, apresenta-se a comparação dos conceitos de multiplicação formulados 

pelos alunos do Grupo 3. 

Figura 21: Conceito de multiplicação. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Percebe-se que ocorreu uma melhora nos escritos da ficha branca para a amarela, e da 

amarela para a verde, contudo, para a definição de multiplicação, como mencionado 

anteriormente na seção 6.4, o grupo poderia ter usado um exemplo mais claro. Para a 

construção do glossário, esse exemplo foi trocado. 
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Para as próximas comparações, a definição de Hefez (2014), associada ao conceito de 

divisibilidade; denomina divisor, fator, múltiplo e quociente: 

Dados dois números inteiros 𝑎 e 𝑏 com 𝑎 ≠ 0, dizemos que 𝑎 divide 𝑏, 

escrevendo 𝑎|𝑏, quando existir 𝑐 ∈ ℤ tal que 𝑏 = 𝑎 ∙ 𝑐. Neste caso 
dizemos que 𝑎 é um divisor ou um fator de 𝑏 ou, ainda, que 𝑏 é um 
múltiplo de 𝑎.(...) 

Supondo que 𝑎|𝑏 e seja 𝑐 ∈ ℤ tal que 𝑏 = 𝑎 ∙ 𝑐, o número inteiro 𝑐, 
univocamente determinado (verifique) é chamado de quociente de 𝑏 por 

𝑎 e denotado por 𝑐 =  
𝑏

𝑎
. (...) 

𝑏

𝑎
 só está definido quando 𝑎 ≠ 0 e 𝑎|𝑏. 

(HEFEZ, 2014, p. 46 e 47) 

No ensino fundamental os termos quociente e divisor, são apresentados, com exemplo 

numérico, e no próprio exemplo de divisão, cada parte que compõe a operação é 

denominada, como mostrado na Figura 22.  

Figura 22: Exemplo de divisor e quociente em livros didáticos 

 

 

 

 

Fonte: Dante(2015); Silveira (2015) 

Outra forma de apresentar o termo divisor é dizer: um número natural 𝑎 é divisor de 

outro número natural 𝑏 quando a divisão de 𝑏 por 𝑎 for exata, ou seja, tiver resto igual a 

zero. Silveira E. (2015). No conteúdo que se refere à divisibilidade, os termos; divisor e fator, 

também são apresentados com exemplos numéricos, e nos exemplos, são indicados o que 

cada parte do cálculo representa. 

Considerando, por exemplo, a divisão 15÷5 =3, dizemos que 15 é 
divisível por 5. Também podemos dizer que 5 é divisor ou fator de 15, 
pois a divisão de 15 por 5 é exata  (resto zero)(...) “34 não é múltiplo de 
5, pois não existe número natural que multiplicado por 5 dê 34”. (...) De 
fato, a divisão não exata deu resto 4. Nesse caso, dizemos que 34 não é 
divisível por 5 ou, ainda não é divisor de 34. Por isso, 34, não é múltiplo 
de 5. (BIANCHINI, 2015, p. 93). 

Apresenta-se na Figura 23 a construção dos alunos para os termos divisor e quociente, 

construídos pelo Grupo 4. 
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Figura 23: Conceito de divisor 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Os alunos definiram com coerência que divisor é um termo da divisão. No exemplo, o 

Grupo 4 indicou o termo adequadamente, mas faltou dizer que é o número que está 

dividindo outro, ou que divide uma quantidade. 

Na Figura 24, para o conceito de quociente, observa-se que ocorreu uma evolução na 

definição do termo, pois inicialmente escreveram que era um elemento da multiplicação, 

citando os outros termos também como elementos. Esperava-se que, depois da aula 

explicada na seção 6.3, os alunos melhorassem a definição e foi o que ocorreu. 

Figura 24: Conceito de quociente 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

A definição de quociente está adequada, é a esperada para alunos do 6º ano do ensino 

fundamental. 
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O Grupo 3 construiu, na ficha branca, o conceito do termo fator dizendo que é uma 

propriedade, posteriormente, na ficha amarela, associam a multiplicação a soma, o que de 

certa forma não está errado, mas a maneira que escreveram está. Para a ficha verde, 

apresentaram o conceito de forma esperada, mas poderia ter ficado como descrito no inicio 

desta seção, pois dessa forma a relação com a adição estaria escrito adequadamente. 

Apresenta-se na Figura 25, a evolução da construção do conceito do termo fator 

realizado pelos alunos do Grupo 3. 

Figura 25: Conceito de fator 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Na Figura 26, apresenta-se a definição do termo múltiplo, construída também pelos 

alunos do Grupo 3. 

Figura 26: Conceito de múltiplo 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Percebe-se que também ocorreu uma evolução na definição do termo. Inicialmente, 

descreveram já de forma apropriada o conceito de múltiplo, não melhoraram o exemplo que 

apresentaram na ficha amarela, mas na ficha verde acrescentaram exemplos que 

enriqueceram a definição de múltiplo. 

6.6 GLOSSÁRIO 

 

Para a construção do glossário foram disponibilizados 5 períodos de aula. Os alunos 

receberam as fichas verdes corrigidas, quando necessário, pela professora/pesquisadora. 

Os grupos foram trocando as fichas verdes para que todos pudessem ter acesso a todos os 

termos conceituados.  

Individualmente os alunos montaram seus glossários, colocaram em ordem alfabética 

os termos. Para isso, eles receberam folhas A4 cortadas ao meio para que confeccionassem 

o glossário. Para a capa receberam uma folha colorida, e foi-lhes sugerido que fossem 

criativos para confeccionar a capa.  

Também foi solicitado que construíssem a folha de rosto, colocando o nome do 

glossário, que os autores foram os alunos da Turma 62 do ano de 2017 e colocassem seu 

nome, para que a professora/pesquisadora identificasse de quem era o glossário. Para a 

página seguinte, foi pedido que escolhessem uma frase de um pensador que os 

inspirassem. 

Para a terceira folha (quinta página), eles começariam a escrever os termos e as 

definições. Poderiam pesquisar um exemplo de como são as páginas de um glossário na 

internet, em glossários de outras áreas ou até olhar o dicionário de Língua Portuguesa e o 

de Língua Inglesa. Foi explicado que poderiam fazer da forma mais simples. 

Na Figura 27 apresentam-se fotos de alguns dos glossários finalizados. 

Figura 27: Glossários finalizados 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Na Figura 28 apresentam-se fotos internas do glossário de alguns alunos. 

Figura 28: Glossários 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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6.7 CONSIDERAÇÕES DOS ALUNOS QUANTO AS AULAS DA CONSTRUÇÃO DO 

GLOSSÁRIO 

Durante a realização do projeto, em algumas aulas, foi solicitado para que os alunos 

escrevessem sobre como foi a aula da construção do glossário. Nesta seção, apresentam-

se as considerações dos alunos, conforme Figura 29: 

Figura 29: Relato do aluno J sobre as aulas do projeto 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Com o relato do aluno da Figura 30, percebeu-se que eles tiveram a oportunidade de 

refletir sobre os conteúdos estudados, respeitar opiniões, expor suas ideias, respeitar as 

diferenças e o tempo de aprendizado de cada um.  

Na figura 30, apresenta-se os relatos dos alunos N, J e A respectivamente. 

Figura 30: Relato dos alunos N, J e A sobre seus aprendizados 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Também foi possível verificar que a atividade ajudou os alunos a compreenderem 

termos matemáticos, e a importância que eles possuem em seu aprendizado, conforme 

relato dos alunos M, Q, O respectivamente na Figura 31. 

Figura 31: Relato dos alunos M, Q e O sobre Glossário Matemático 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho de conclusão de curso teve como iniciativa construir um glossário 

matemático com alunos do 6º ano do ensino fundamental e mobilizá-los para uma proposta 

pedagógica diferenciada para o ensino da matemática. Durante a realização da pesquisa, foi 

oportunizado aos alunos um espaço para a prática da escrita, para o exercício da reflexão, a 

troca de ideias, por meio de discussões em grupos, usando a língua materna e os 

conhecimentos construídos sobre os conteúdos matemáticos trabalhados, para expressar 

conceitos matemáticos. 

Vale salientar que como docente da turma, os alunos já estavam habituados a trabalhar 

com práticas diversificadas, nas quais eles precisam formular justificativa e construir 

resumos sobre os conteúdos estudados. Antes da avaliação é solicitado que escrevam um 

resumo do conteúdo, sendo esta uma forma dos alunos estudarem para as provas e 

também de avaliar o trabalho da pesquisadora como professora.  

Com os resumos, foi percebido que os alunos tinham dificuldade de expressarem suas 

ideias matemáticas, levando a pensar em uma prática que os ajudasse a superar essa 

dificuldade. Por isso, no ano anterior havia sido trabalhada com os alunos a construção de 

um glossário, não da forma como realizada neste projeto, mas fazendo com eles a definição 

de alguns termos pertinentes aos conteúdos estudados. Com essa prática, alguns alunos 

melhoraram o registro escrito dos resumos. 

Durante a construção da fundamentação teórica deste trabalho, percebeu-se uma 

carência de glossários nos livros de matemática, assim como nas aulas. Trabalhos como 

esse foram desenvolvidos em projetos interdisciplinares, com a iniciativa de professores que 

fazem parte do Grupo de Estudos Contar, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e da dissertação: Glossário escolar: uma construção do aluno, da autora Silva, F. M. 

P. (2015), que foram usados também como referência deste projeto, mostram que podem 

ser desenvolvidos em qualquer área do conhecimento e em todos os anos da educação 

básica. 

No processo da construção do glossário, os alunos precisavam conhecer os conteúdos 

matemáticos envolvidos. Para a construção do glossário, foram selecionados termos 

pertinentes aos conteúdos do 6º ano do ensino fundamental, referentes aos conteúdos de: 

operações matemáticas com números naturais, múltiplos, divisibilidade e frações. 

Para essa etapa esperava-se que os próprios alunos escrevessem suas ideias sobre os 

termos matemáticos e, por meio das discussões, melhorassem seu entendimento sobre 

conceitos matemáticos.  O registro dos termos, nas fichas terminológicas, foi a ferramenta 

utilizada nesse processo de construção de conceitos realizados por meio da escrita e 
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reescrita da definição dos termos. O estudo foi desenvolvido dessa forma, porque, conforme 

Vygostky (2000), a linguagem é ferramenta básica para a aprendizagem. 

A linguagem escrita contribui para o fluxo do discurso na ordem da 
atividade complexa. Aqui a atividade discursiva se define como 
complexa. E nisto que se baseia o emprego de rascunhos. O caminho 
entre o esboço e o ato de passar a limpo é uma via de atividade 
complexa, mas até mesmo quando não há cópia fatual o momento da 
reflexão no discurso escrito é muito forte; muito amiúde falamos primeiro 
para nós mesmos e depois escrevemos: aqui estamos diante de um 
rascunho mental. VIGOSTKY (2000, p. 457). 

Neste sentido, as fichas terminológicas (brancas, amarelas e verdes) proporcionaram 

aos alunos que escrevessem e reescrevessem suas ideias, refletissem, compartilhassem e 

debatessem sobre seus escritos para reelaborarem os conceitos dos termos matemáticos. 

Inicialmente os alunos resistiram em formular os conceitos, queriam consultar dicionários, 

livros ou que a professora/pesquisadora lhes fornecesse as ideias prontas. Todavia, 

conforme ensina Ponte (2007):  

Nesse processo de construção de conhecimento matemático é 
fundamental que os alunos possam envolver-se em momentos efectivos 
de discussão, regulada directa ou indirectamente pelo professor, em que 
tenham oportunidade de argumentar, defendendo as suas posições, bem 
como de questionar e apresentar argumentos contra as ideias dos outros 
(e do próprio professor). A discussão, ao pressupor uma certa igualdade 
de papéis, envolvem os alunos (e o professor) numa partilha de 
significados e ideias matemáticas. (PONTE et al. 2007, p. 47) 

No processo de construção de conhecimento matemático, é importante o envolvimento 

do aluno em discutir, debater, argumentar, levantar hipóteses, expor seu ponto de vista, 

respeitando o outro, pois faz parte dos processos de comunicação (interação social) na sala 

de aula. O trabalho realizado nos grupos foi uma estratégia para promover aos estudantes 

esse envolvimento; pois, quando os alunos discutiram suas ideias, com o incentivo e com a 

orientação da professora/pesquisadora, perceberam que poderiam escrever suas ideias, 

usando da língua materna para conceituar os temos matemáticos, e assim, tornaram-se 

ativos no processo de sua aprendizagem, adquirindo autonomia nas suas ações.  

No momento em que foi oportunizado aos alunos escreverem as ideias sobre os termos 

matemáticos com liberdade para expressarem seu entendimento usando a língua materna, 

percebeu-se que eles, apesar das dificuldades encontradas, conseguiram expressar suas 

ideias, mesmo que com algumas lacunas e imprecisões. Também foi observado que, após 

todas as etapas de construção das fichas terminológicas, os estudantes elaboraram os 

conceitos de forma adequada, para alunos de 6º ano do ensino fundamental, finalizando 

com exemplos na linguagem matemática. Para Ponte (2007), na matemática: 
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[...] a linguagem escrita (incluindo todo o tipo de registros escritos, 
simbólicos e representações icônicas), é uma forma de comunicação que 
tem um papel complementar fundamental no ensino-aprendizagem desta 
disciplina. A utilização da linguagem oral e escrita é um meio importante 
para que os alunos possam reflectir sobre a sua compreensão da 
Matemática, ajudando-os a fazer conexões e a classificar os conceitos 
matemáticos. (PONTE et al. 2007, p. 45) 

Com essa experiência, evidenciou-se que os professores precisam trabalhar com 

práticas pedagógicas que estimulem os alunos a elaborar síntese de ideias e a praticar a 

escrita, também nas aulas de matemática. Os alunos tiveram dificuldades para escreverem 

suas ideias, superando-as no decorrer das etapas.   

Acredita-se que seja importante trabalhar com os alunos questões que necessitem 

justificar de forma descritiva uma resposta, não somente na linguagem algébrica. Também é 

essencial utilizar, desenvolver práticas que possibilitem aos alunos formular conceitos ou 

resumos de conteúdos estudados que não incluam somente a linguagem algébrica, mas 

expressões escritas na linguagem materna.  

A construção do glossário, realizada pelos alunos, foi uma prática que além de 

oportunizar aos alunos um momento de expressar seus pensamentos matemáticos, também 

serviu para que percebesse a articulação da língua materna com a linguagem matemática 

para a construção de significados e conceitos matemáticos. E assim, contribuir para a 

aprendizagem matemática.  

Uma contribuição para o projeto foi o fato da professora de Língua Portuguesa ensinar 

aos alunos sobre dicionários. Outra contribuição foi constatar que a Matemática se relaciona 

com outras áreas do conhecimento e estas também contribuem para o aprendizado 

matemático. 

Os trabalhos de pesquisa, os de investigações matemáticas, são práticas que podem 

auxiliar professores a proporcionar aos alunos momentos de reflexões, debates e escrita de 

conteúdos matemáticos. Este projeto, de construção do glossário matemático o com os 

alunos, proporcionou esses momentos cumprindo com os seus objetivos. Uma característica 

da prática pedagógica é ser desafiadora, por isso é fundamental que o professor esteja 

sempre aberto a propor novos métodos, lançar de novas abordagens. 

O trabalho da construção do glossário matemático com os alunos é mais uma 

contribuição para melhorar o ensino da matemática. Como todo o projeto de pesquisa 

qualitativa é um processo contínuo e inacabado, fica disponível para que, outros 

professores/pesquisadores façam uso deste com seus alunos, não só na matemática, mas 

também em outras áreas do conhecimento, de forma a explorar as práticas interdisciplinares 

e as de projetos de pesquisa com os alunos. 
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