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RESUMO  

 

Nesta pesquisa analisaram-se quais são as dificuldades e/ou fortalezas, no que se 

refere à compreensão de textos com conteúdos matemáticos por 27 jovens e adultos/as de 

setores populares. As pessoas pesquisadas fazem parte do projeto Educación Básica y 

Alfabetización entre Mujeres para la reconciliación, la convivencia y la paz, desenvolvido 

pela Corporación Educativa CLEBA no município de Itagüí, departamento de Antioquia na 

Colômbia. Para aprofundar em alguns aspectos teórico/práticos que consideramos 

importantes para o presente estudo, foram abordadas questões como a contribuição dos 

conteúdos matemáticos na compreensão de textos e algumas capacidades psicológicas que 

deveriam ser desenvolvidas no ensino e aprendizagem da matemática. Assim, 

conceitualmente, a pesquisa se baseou na concepção da matemática como linguagem; 

sobre a compreensão de textos e a compreensão matemática.  Também se considerou a 

teoria sócio-interacionista como fundamento de algumas capacidades psicológicas próprias 

da atividade matemática. Os dados foram coletados através de uma entrevista grupal, da 

revisão bibliográfica e de outros quatro instrumentos, três deles, textos com conteúdos 

matemáticos. A partir destes textos obtivemos algumas produções dos pesquisados/as que 

incluem o conhecimento de conteúdos matemáticos e o seguimento de instruções a partir 

dos mesmos, inferências a partir dos dados explícitos e implícitos nos textos, operar com e 

a partir de conteúdos matemáticos e o trabalho com diferentes registros de representação 

semiótica, entre outros. Como parte dos resultados podemos explicitar a existência de 

dificuldades e também de fortalezas na compreensão dos textos com conteúdos 

matemáticos que se encerram basicamente desde as experiências prévias e a subjetividade 

dos pesquisados/as, o nível de escolaridade, a especialização do conhecimento matemático 

e as capacidades inerentes à compreensão de textos.  

 

Palavras-chave: Currículo – Colômbia - Textos – Conteúdos Matemáticos – 

Capacidades – Dificuldades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN  

 

En esta investigación se analizó cuáles son las dificultades y/o fortalezas, en cuanto 

a la comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 27 jóvenes y 

adultos/as de sectores populares. Los sujetos investigados/as hacen parte del proyecto 

Educación Básica y Alfabetización entre Mujeres para la reconciliación, la convivencia y 

la paz, impulsado por la Corporación Educativa CLEBA en el municipio de Itagüí, 

departamento de Antioquia en Colombia. Para profundizar en algunos aspectos 

teórico/prácticos que consideramos importantes para el presente estudio, se abordaron 

cuestiones como la contribución de los contenidos matemáticos en la comprensión de 

textos y algunas capacidades psicológicas que se deberían desarrollar en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Así, conceptualmente, la investigación se basó en la 

concepción de las matemáticas como lenguaje; sobre la comprensión de textos y la 

comprensión matemática. También se tuvo en cuenta la teoría sociointeraccionista como 

fundamento de algunas capacidades psicológicas propias de la actividad matemática. Los 

datos fueron colectados a través de una entrevista grupal, la revisión bibliográfica y cuatro 

instrumentos escritos, tres de ellos, textos con contenidos matemáticos. A partir de esos 

textos obtuvimos algunas producciones de los investigados/as que incluyen el 

conocimiento de contenidos matemáticos y el seguimiento de instrucciones a partir de los 

mismos, inferencias a partir de datos explícitos e implícitos en los textos, operar con y a 

partir de contenidos matemáticos y el trabajo con diferentes registros de representación 

semiótica, entre otros. Como parte de los resultados pudimos explicitar la existencia de 

dificultades y también fortalezas en la comprensión de los textos con contenidos 

matemáticos que se enmarcan básicamente desde las experiencias previas y la subjetividad 

de los investigados/as, el nivel de escolarización, la especificad del conocimiento 

matemático y las capacidades inherentes a la comprensión de textos. 

 

Palabras clave: Currículo – Colombia - Textos – Contenidos Matemáticos – 

Capacidades – Dificultades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

In this investigation it was analyzed which are the difficulties and/or strengths, for 

the understanding of texts with mathematical contents by 27 youths and adults from 

popular places. The subjects investigated are part of the project Basic Education and 

Literacy among Women for the reconciliation, the coexistence and the peace, impelled by 

the Educational Corporation CLEBA on Itagüí municipality, department of Antioquia in 

Colombia. To deepen in some theoretical aspects that we consider important for the present 

study, questions like the contribution of the mathematical contents were approached in the 

understanding of texts and some psychological capacities that should be developed from 

the teaching and learning of the mathematics. On this way, the investigation was based 

conceptually, on the conception of the mathematics as a language; about the understanding 

of texts and the mathematical understanding. We also kept in mind the socialinteraction  

theory like foundation of some psychological capacities characteristic of the mathematical 

activity. The data were collected through a grupal interview, the bibliographical review and 

four written instruments, three of those texts with mathematical contents. Starting from 

those texts we obtained some productions of the investigated that include the knowledge of 

mathematical contents and the following of instructions starting from the same ones, 

inferences starting from explicit and implicit data in the texts, to operate with and starting 

from mathematical contents and the work with different registrations of semeiotic 

representation, among others. As part of the results we could explain the presence of 

difficulties and strengths in the understanding of the texts with mathematical contents that 

are framed basically from the previous experiences and the subjectivity of the investigated, 

the school level, the specify from the mathematical knowledge and the inherent capacities 

to the understanding of texts.  

 

Key words: Curriculum - Colombia – Texts - Mathematical Contents – Capacities -

Difficulties.  



 

 

 

 

 

 

 

RESUMÉ 

 

Dans cette investigation nous avons analysé les difficultés et les points forts  en ce 

qui concerne la compréhension de textes avec des contenus mathématiques chez 27 jeunes 

et adultes des secteurs populaires. Les personnes enquêtées font partie du projet  

Educación Básica y Alfabetización entre Mujeres para la reconciliación, la convivencia y 

la paz (l'Education Basique et l'Alphabétisation chez des Femmes pour la réconciliation, 

la cohabitation et la paix), lancé par Corporación Educativa CLEBA  dans la municipalité 

de Itaguï, département d’Antioquia en Colombie. Pour approfondir certains aspects 

théoriques que nous considérons importants pour ce travail de recherche, nous avons 

abordé des questions telles que la contribution des contenus mathématiques dans la 

compréhension de textes et quelques capacités psychologiques que l’on devrait développer 

à partir de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques. C’est ainsi que 

l'investigation a été basée sur la conception des mathématiques comme langage; sur la 

compréhension de textes et la compréhension mathématique. La théorie socio 

interactionniste a également été prise en compte comme étant un fondement de quelques 

capacités psychologiques propres à l'activité mathématique. Les données ont été collectées 

à travers un entretien groupal, la révision bibliographique et quatre instruments écrits, trois 

d’entre eux étant des textes à contenus mathématiques. À partir de ces textes nous avons 

obtenu des productions des personnes enquêtées  qui incluent la connaissance de contenus 

mathématiques et le suivi des instructions à partir de ces derniers, des conséquences à 

partir des données explicites et implicites dans les textes, la façon d’agir avec et à partir 

des contenus mathématiques et le travail avec différents registres de représentation 

sémiotique, entre autres. Dans une partie des résultats nous avons pu préciser l'existence de 

difficultés et des points forts dans la compréhension des textes avec les contenus 

mathématiques qui font partie principalement des expériences préalables et de la 

subjectivité des personnes enquêtées, le niveau de scolarisation, la spécificité des 

connaissances mathématiques et les capacités inhérentes á la compréhension des textes. 

 

 Mots clés: Curriculum – La Colombie – Textes – Contenus mathématiques – 

Capacités – Difficultés.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O ensino da matemática desde muito tempo é um tema controvertido que gera 

grande expectativa nos meios acadêmicos e preocupação constante da sociedade em geral. 

É uma preocupação para educadores, psicólogos e didáticos da área e inclusive para os 

próprios pais de família quando seus filhos têm problemas com a matéria.  

Para tentar resolver essas inquietudes e problemas que se apresentam no ensino e na 

aprendizagem da matemática, aproximadamente, desde os anos 60 vêm se consolidando 

diversos grupos acadêmicos. Entre esses grupos, formados em vários países, estão os 

Institutos de Investigación sobre las Enseñanza de las Matemáticas1 (IREM), o grupo 

Teoría de la Educación Matemática (TME), o grupo Psicología de la Educación 

Matemática (PME), etc. Os mesmos compartem preocupações relativas aos três 

componentes principais do sistema didático (professor, aprendizes e saber) e ao processo 

de ensino/aprendizagem que ocorre com eles e entre eles. Poderia se dizer neste sentido, 

que se tem conseguido passos importantes e os resultados tendem a ser cada vez mais 

positivos e animadores.  

Não obstante é notório também, que a maioria dos esforços são orientados para a 

formação de aprendizes da educação regular básica e média. Já são conhecidos alguns 

esforços na educação matemática de jovens e adultos/as, Duarte (1987 e 2001); Pareja e 

Mariño (1990); Ribeiro et al (1997); entre outros. Entretanto, nesse campo ainda falta mais 

atenção e, portanto, é para dito campo que serão orientados os esforços neste trabalho. 

Desde que iniciei minha formação como licenciado em matemática comparto as 

preocupações da comunidade acadêmica no que se refere ao ensino e aprendizagem dessa 

matéria em particular. Neste processo não desconheci que em outras matérias, sobretudo na 

língua (castelhana em nosso caso), também se apresentam problemas de ensino e 

                                                
1 Les Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques 



 

 

16 
 

 

 

aprendizagem que afetam o desenvolvimento dos aprendizes a nível geral. Sem 

supervalorizar a importância da matemática e da língua, a importância que argumento ao 

longo deste trabalho, posso indicar que um bom desempenho nestes campos do saber 

favorecerá um melhor desempenho em qualquer atividade acadêmica e social. Assim, 

encontro nestes referentes às primeiras mostras de interesse sobre o tema do qual me 

ocupo: a compreensão de textos com conteúdos matemáticos, que vincula diretamente a 

língua e a matemática.  

Entretanto, de forma direta este trabalho começou a concretizar-se faz dois anos e 

meio quando deixei de ser professor de educação básica e média2 em colégios públicos e 

comecei a trabalhar com educação de jovens e adultos/as na Corporación Educativa 

CLEBA. Naquela época, ao conhecer a proposta pedagógica da CLEBA, conheci o 

enfoque da Pedagogia do Texto (PdT) e comecei a aprofundar nos seus princípios e nos 

diferentes referentes sobre o ensino da matemática com jovens e adultos. As leituras nesse 

sentido e a mesma prática pedagógica que realizei também contribuiu com minha 

motivação para realizar esta pesquisa tendo em conta a compreensão de textos com 

conteúdos matemáticos. Igualmente, tem me motivado a intenção de dar transcendência a 

minha prática atual na CLEBA, que gira em torno do aprofundamento-qualificação de uma 

proposta para o ensino da matemática com jovens e adultos e na formação de 

educadores/as para desempenhar-se nesse campo.  

Como pergunta central propus responder quais são as fortalezas e/ou dificuldades 

que se encontra em um grupo de aprendizes jovens e adultos/as no que se refere à 

compreensão de ditos textos. Estes sujeitos fazem parte de um projeto desenvolvido pela 

Corporación Educativa CLEBA em setores populares do município de Itagüí departamento 

de Antioquia (Colômbia). Para complementar as análises refletimos sobre a 

                                                

2 En Colombia la educación básica formal se organiza por niveles, ciclos, grados según las siguientes definiciones: Los 
niveles son etapas de la educación formal. El ciclo es el conjunto de grados en la educación básica, existiendo el Ciclo de 
Primaria, y el Ciclo de Secundaria. El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un año 
lectivo. La educación básica hace parte del servicio público educativo formal y esta regulada por la Ley 115 de 1994. 
Esta educación es la obligatoria por constitución y comprende nueve (9) grados, cinco (5) de primaria y cuatro (4) de 
secundaria y se estructura en torno a un currículo común. La educación básica primaria va del grado 1º. - 5º. Y atiende 
a niños cuyas edades oscilan entre los seis (6) y los diez (10) años. La educación básica secundaria va del grado 6º. - 9º. 
y atiende a niños cuyas edades oscilan entre los 11 a los 14 años. La Educación Media hace parte del servicio público 
educativo formal y está regulada por la Ley 115, comprende dos (2) grados, el décimo (10º.) y el undécimo (11º.) y 
atiende a jóvenes entre los quince (15) y dieciséis (16) años. Tiene el carácter de académica o técnica y a su término se 
obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior. 
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complementaridade entre a língua e a matemática e algumas capacidades psicológicas que 

deveriam se desenvolver no ensino e aprendizagem destas duas matérias. 

Para organizar as contribuições e reflexões que considerei pertinentes ao presente 

estudo, o trabalho foi estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo abordo a 

contextualização, problema e metodologia do trabalho, nele descrevo mais detalhadamente 

esses referentes que me permitiram ir perfilando esta pesquisa.  

No segundo capítulo apresento algumas considerações sobre a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) e os sujeitos implicados na mesma. Além disso, ressalto alguns aspectos 

sobre a importância e inclusão da matemática neste nível e alguns fatores que têm 

contribuído para a pouca pesquisa a respeito.  

 No terceiro capítulo, indico certos aspectos da matemática como linguagem e sua 

complementaridade com a língua materna, destacando algumas relações entre ambas as 

disciplinas. Também abordo aspectos relacionados com as capacidades psicológicas 

superiores desde a perspectiva sócio-interacionista e algumas considerações sobre as 

capacidades próprias da matemática. Neste mesmo capítulo apresentaram-se argumentos 

sobre a compreensão de textos em um sentido geral e as dificuldades na compreensão 

matemática desde um ponto de vista cognitivo. 

Finalmente no quarto capítulo, apresento a análise dos dados e resultados da 

pesquisa a partir das categorias definidas e termino destacando algumas questões como 

considerações finais.  
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CAPÍTULO I 

 CONTEXTUALIZAÇÃO, PROBLEMA E METODOLOGIA  

 

1.1 REFERENTES MUNDIAIS E NACIONAIS. 

A conferência Mundial da UNESCO realizada em Persépolis em 1975, na qual se 

abordaram temas relacionados com educação de adultos/as indicava que ainda que muitos 

adultos/as não tenham acesso à educação, isso não implica que sejam ignorantes, pelo 

contrário, são considerados sujeitos com estruturas lógicas claras e com capacidade de 

pensamento abstrato. 

 Considerando a conferência entre outras questões, em diferentes países como 

Brasil, México, Chile, Equador, Colômbia, etc., deu-se uma “revolução na pesquisa” com 

o fim de conhecer os saberes populares que em matemática os/as adultos/as não 

escolarizados tinham desenvolvido no seu quefazer cotidiano. Realizaram-se entre outros, 

estudos sobre conhecimentos em aritmética, os procedimentos utilizados para operar e 

sobre as formas em que se realizavam diferentes tipos de medição.  

A Colômbia incluiu-se neste processo de pesquisa, com reflexões e pesquisas que 

buscavam corrigir a deficiência de informação ao redor do tema e superar os vazios que até 

o momento apresentavam-se na abordagem da matemática, especialmente para o caso de 

jovens e adultos/as. Mencionamos com respeito a isso o trabalho realizado por algumas 

ONGs como a Corporación Educativa CLEBA e a Dimensión Educativa que convocaram, 

em 1983, a um encontro nacional para debater o tema do ensino da matemática para os/as 

adultos/as de setores populares e a identificação do saber popular dos mesmos/as. 

Entretanto, apesar dos esforços  realizados, como indicam Pareja y Mariño (1990, p.10), os 

diferentes encontros: 

[…] no alcanzaron a producir un verdadero estado del arte del tema en cuestión, 
pues las convocatorias no fueron suficientemente amplias (sólo incluyeron 
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proyectos de Educación Popular de las organizaciones no gubernamentales 
ONGs); finalmente tales encuentros no lograron realizar una publicación para 
compartir los resultados con otros grupos. De otra parte, en los últimos años, han 
nacido otras nuevas experiencias.  

A seguir fazemos referência a algumas dessas novas experiências. 

Em 1989, a Corporación Educativa CLEBA, em convênio com outras instituições 

interessadas na EJA, organizou um seminário sobre experiências e pesquisas inovadoras no 

ensino da matemática com adultos/as de setores populares; neste, socializaram-se 

experiências adquiridas por instituições de diferentes países (Brasil, México e Colômbia). 

As temáticas que foram abordadas com maior prioridade estão relacionadas com a 

recuperação dos saberes matemáticos dos/as adultos/as, a determinação do marco teórico 

que fundamentasse uma proposta de ensino da matemática e o estabelecimento de uns 

critérios metodológicos que orientassem a prática educativa e que fossem coerentes com a 

realidade do adulto/a e a proposta de alfabetização popular. De acordo com o relatório do 

mencionado encontro, apesar de se considerar que era necessário ampliar os espaços de 

pesquisa, alguns aspectos que foram esclarecidos nas palavras dos referidos autores (Ibíd., 

p.7) relacionavam-se com as seguintes idéias: 

Los adultos poseen conocimientos elaborados en matemática, que están en 
íntima relación con su medio y en especial con su oficio y cultura. Se ponen en 
juego al menos dos lógicas, y para que se establezca un intercambio o diálogo de 
saberes es necesario que haya un puente o empatía entre ambas, que haya puntos 
de contacto, que circulen los saberes y conocimientos entre las diferentes 
matrices culturales (la popular y la científica). 

La relación metodológica  entre lo lógico y lo histórico es un instrumento muy 
poderoso para comprender, por ejemplo, la relación existente entre un 
conocimiento matemático que el adulto domina en su vida cotidiana y un 
conocimiento matemático que en nuestra actividad pedagógica pretendemos que 
el adulto domine, un conocimiento acumulado socialmente a través de la 
historia”.  

A experiência anterior evidencia um passo mais que se dá; porém, como os mesmos 

organizadores do seminário indicavam, ficavam ainda algumas coisas que não eram muito 

claras, como por exemplo, quais eram os conteúdos que deviam ser trabalhados (além das 

operações básicas), que instrumentos utilizar e a possibilidade de articulação dos 

conteúdos com outras áreas.  
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1.2 APOSTAS INSTITUCIONAIS VIGENTES 

Anos depois, a CLEBA, considerando os limites pedagógicos e didáticos de 

diferentes experiências de alfabetização e de educação básica e a necessidade de continuar 

dando passos na construção de propostas inovadoras a respeito, começa a implementar - 

em associação com outras instituições de diferentes países, entre elas o Instituto para el 

Desarrollo y la Educación de Adultos (IDEA) -  a proposta da Pedagogia do Texto (PdT). 

Nas palavras do professor Faundez (apud MUGRABI, 2002, p.7) este enfoque poderia ser 

definido:  

[…] como un conjunto de principios pedagógicos cuya base teórica está 
constituida por las ideas más convincentes de diferentes ciencias, entre las cuales 
se encuentran la lingüística (lingüística textual), la psicología (socio-
interaccionista), la pedagogía y la didáctica. Además de eso, este abordaje toma 
en consideración los conocimientos más avanzados de las disciplinas a aprender 
y a enseñar así como las investigaciones pertinentes.  

O objetivo da PdT consiste fundamentalmente em propor um ensino-aprendizagem 

eficaz que permita aos participantes dos processos educativos apropriar qualitativamente os 

conhecimentos necessários para compreender e, se possível, transformar a realidade natural 

e sócio-histórica, de modo a realizar-se historicamente enquanto seres humanos.  

Na construção deste enfoque se definiu uma série de princípios e se aprofundou a 

nível teórico e prático. Segundo as contribuições apresentadas por Faundez no seminário 

sobre o ensino da matemática e das ciências naturais, realizado em Genebra, em setembro 

de 2003 (informação verbal) e no boletim Intercâmbios número 12, alguns dos princípios 

básicos da Pedagogia do Texto seriam os seguintes: 

• Todo processo educativo deveria ter presente a necessidade de autonomia das 

comunidades, os conhecimentos que elas têm, as culturas que as constituem, a/s 

língua/s que falam, seus valores e experiências, bem como os conhecimentos que 

elas ainda ano não têm, mas que necessitam apropriar-se para atuar sobre o contexto 

intercultural onde estão inseridas.  

• Igualmente, nas práticas educativas deve-se trabalhar para contribuir para a 

construção da autonomia de cada indivíduo particular e contribuir para que eles 

mesmos/as sejam “capazes” de desenvolver suas capacidades psíquicas superiores.  
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• A maior parte dos conhecimentos (ciências, crenças, emoções, etc.) apropria-se3 e 

comunica-se por meio de textos orais e/ou escritos. Para poder ter acesso a esses 

conhecimentos o ser humano precisa dominar um conjunto de gêneros de textos, 

sem os quais ele se confrontará a obstáculos seja na aprendizagem e/ou no ensino de 

tais conhecimentos. Assim que, o processo educativo deveria permitir a apropriação 

de conhecimentos e essa apropriação seria possível por um processo de ensino e de 

aprendizagem que dê prioridade aos textos.  

• Derivado do princípio anterior, o ensino e a aprendizagem teórica e prática das 

disciplinas de base (língua, matemática, ciências sociais e ciências naturais) deveria 

se constituir em uma iniciação aos diferentes gêneros textuais privilegiados por 

essas disciplinas. A sua condução deveria comportar duas linhas diretrizes 

simultâneas, baseando-se de um lado nos conteúdos das matérias (seus conceitos e 

suas práticas); de outro lado, nas formas lingüísticas que tornam possível a sua 

verdadeira apropriação. 

• O processo educativo deveria partir de conhecimentos (textos e representações) 

dos/as participantes de tal forma que os mesmos sejam confirmados ou/e 

infirmados, propondo-lhes por sua vez novos conhecimentos dos quais eles não 

dispõem. Ou seja, é necessário confrontar os conhecimentos que os/aprendizes já 

têm com aqueles que adquiriram no processo educativo. O educando/a deve 

aprender a questionar os conhecimentos velhos e atuais e apropriar-se de novos 

conhecimentos.  

• Na medida do possível, o processo educativo deveria ser multidisciplinar e 

interdisciplinar, com o fim de compreender a diversidade dos sistemas conceituais e 

a unidade da realidade. 

• As práticas educativas devem ser avaliadas permanentemente por parte de todos 

os/as participantes; ou seja, com a participação de educadores/as, formadores/as 

aprendizes e comunidade geral.  

                                                
3 Usamos el concepto de apropiación según la perspectiva interaccionista. Para Vygotski, el aprendizaje es una forma de 
apropiación de la herencia cultural disponible, no sólo es un proceso individual de asimilación. La interacción social es el 
origen y el motor del aprendizaje. Así, desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso de apropiación del saber. 
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Ainda que haja outros avanços e reflexões na PdT, em  questões como a 

interdisciplinaridade, planejamento das práticas educativas a partir de Seqüências 

Didáticas4, o trabalho com problemáticas, etc.; apresentamos somente algumas reflexões 

sobre o ensino-aprendizagem da matemática. 

Para esse processo, parte-se do suposto de que é necessário que as pessoas 

apropriem tanto de forma oral como escrita o micro e macro universo matemático. 

Segundo Correa (1999, p.19) “el microuniverso matemático está constituido por los 

principios y las reglas del sistema de numeración decimal. El dominio de estas reglas nos 

da la posibilidad de leer y escribir cualquier número utilizando solamente el conjunto de 

diez cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9”.  

Mesmo assim, a autora (Ibíd., p.20) “señala que el macrouniverso matemático está 

constituido tanto por las operaciones elementales y las operaciones complejas como por los 

instrumentos de medición y las figuras geométricas”. Acrescentamos que neste 

macrouniverso incluem-se outros ramos da matemática que são um referente para o avanço 

de outras ciências; entre eles podemos mencionar a álgebra, a geometria em suas diferentes 

manifestações, a trigonometria, a teoria das probabilidades, a estatística, etc.  

Como já foi expresso, desde a PdT propõe se trabalhar sobre a compreensão e 

produção de textos, para contribuir a que os/as educandos/as se apropriem dos conteúdos 

das diferentes matérias e desenvolvam suas capacidades psicológicas. Isto quer dizer que 

se trabalha com textos elaborados pelos/as aprendizes com a ajuda dos alfabetizadores/as-

animadores/as, textos elaborados pelos formadores/as e textos de outras fontes como 

autores de referência ou extratos de livros, de revistas e diários. Cabe destacar que se o 

texto é um elemento essencial para o ensino-aprendizagem, nesse processo não se 

esquecem outras propostas didáticas como o planejamento e a resolução de problemas, o 

uso de diversos materiais didáticos que estão de acordo com os conteúdos ensinados, o 

recurso da história da matemática, a informática, etc.; para que os aprendizes se apropriem 

dos conteúdos matemáticos e desenvolvam as capacidades inerentes a esse processo.  

                                                
4 Secuencia Didáctica: La entendemos como un conjunto de actividades que se organizan para la enseñanza/aprendizaje 
de un texto oral o escrito, para aprender a producirlo, tanto a nivel de su contenido (aquí entran en juego los contenidos 
de las diferentes disciplinas) como de su expresión lingüística. La SD corresponde a un período de aprendizaje cuyo 
objetivo es la apropiación de un género específico de texto para responder a una situación problemática de la vida de los 
educandos/as y desarrollar la capacidad de intervenir “lingüísticamente” (a través del texto) en ella...(Sánchez A, 2003, 
p.57) 
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Em síntese, uma das principias apostas pessoais e institucionais atuais consiste em 

seguir reflexionando, aprofundando e construindo uma proposta de ensino das diferentes 

disciplinas, entre elas a matemática, com jovens e adultos; tomando como referência as 

reflexões que estamos expondo e os avanços das diferentes ciências da educação. Sobre 

essas apostas, esperamos também que o presente trabalho de pesquisa seja uma 

contribuição importante. 

 

1.3 O PROBLEMA DE PESQUISA 

Tomando como referência os princípios da Pedagogia do Texto, a CLEBA 

impulsionou projetos de educação básica e atualmente desenvolve três projetos em setores 

específicos do departamento de Antioquia. Entre esses projetos destacamos, por sua 

cobertura e interesse para a presente pesquisa, o que está sendo implementando no 

município de Itagüí (Antioquia-Colômbia). Este projeto denominado Educación Básica y 

Alfabetización entre Mujeres5 para la reconciliación, la convivencia y la paz, está na sua 

segunda etapa desde 2003 e, nele participam 18 mulheres como 

animadoras/alfabetizadoras, as quais realizam as sessões educativas com 22 grupos, uns 

300 aprendizes, mulheres e homens,  analfabetos e subescolarizados/as de diferentes 

bairros de setores populares do município. 

Um dos objetivos principais do dito projeto visa a contribuir a um maior 

apoderamento de 700 educandos/as analfabetos/as e/ou subescolarizados/as do município 

de Itagüí. Para isto, implementa-se, desde o enfoque da PdT, um processo de educação 

básica e de alfabetização, que desenvolva nos aprendizes as capacidades necessárias para 

inserir e transformar o seu entorno e que os/as habilite para obter um reconhecimento 

oficial dos estudos primários6. 

Esta pesquisa inscreve-se nesse contexto, considerando que para a conquista desse 

objetivo geral é necessária uma proposta educativa que considere tanto as exigências do 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) e as próprias necessidades e interesses dos 

                                                
5 Aunque en el título del proyecto se citan mujeres, no hay exclusión de los hombres. Entre los/as participantes del 
proyecto hay un buen número de hombres y siempre hay un espacio abierto para cualquier interesado/a. 
6 También se considera que los aprendices deben desarrollar y crecer en su autoestima, aportando al establecimiento de 
nuevas relaciones de género y equidad en los diferentes ámbitos de su vida personal, familiar, barrial y municipal, y 
aportar a la construcción de espacios colectivos para la solución negociada de conflictos, el desarrollo de la convivencia y 
la paz. 
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aprendizes, como o desenvolvimento de capacidades que lhes permitam inserir-se de 

maneira ativa e eficiente nos diversos espaços de atuação social. Sob essa perspectiva 

consideramos que a contribuição de todas e cada uma das disciplinas implicadas (língua, 

matemática, ciências naturais, etc.) desde uma perspectiva interdisciplinar também se 

constitui como uma necessidade e, a matemática considerada como conhecimento e 

instrumento de conhecimento tem muito que contribuir a respeito; sobretudo quando 

aparece em contextos comunicativos concretos, especialmente nos textos.  

Considerando estas questões, o nosso interesse permanente tem sido o de qualificar 

a proposta de ensino da matemática com os jovens e adultos/as que fazem parte dos 

projetos realizados institucionalmente. Porém, nessa busca encontramo-nos com alguns 

limitantes para avançar, os quais pretendemos refletir nesta pesquisa. Entre esses limitantes 

teríamos: a) atualmente não dispomos de informação objetiva (um diagnóstico) que nos 

permita fazer valorizações críticas no que se refere aos resultados conseguidos até o 

momento com relação à apropriação e uso dos conhecimentos matemáticos por parte dos 

educandos/as, além da realização de contas informais no seu cotidiano. b) Também não 

temos uma proposta totalmente sistemática que considere duas questões importantes 

segundo os princípios da PdT: quais são as capacidades psicológicas superiores que é 

possível desenvolver abordando diversos conteúdos matemáticos desde uma perspectiva 

interdisciplinar e qual é a contribuição desta matéria na compreensão de textos, assumidos 

estes como mediações essenciais para o ensino e para a aprendizagem. c) Finalmente, 

relacionado com o anterior, se no contexto escolar, como mostraram vários autores, a 

experiência de não compreender (um texto, uma explicação, um conteúdo, um conceito, 

uma tabela, um gráfico, etc.) é bastante freqüente. e dita experiência converte-se na origem 

da maioria de problemas de aprendizagem, estamos interessados em aprofundar com os 

nossos aprendizes nesse sentido, tentando dar resposta às seguintes questões:  

Quais são as dificuldades e/ou fortalezas, no que se refere à compreensão de textos 

com conteúdos matemáticos por parte dos/as aprendizes do projeto de educação básica e 

alfabetização que realiza a CLEBA no município de Itagüí, departamento de Antioquia-

Colômbia?  

De acordo com o que estamos propondo nos perguntamos também: 
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a) Em que medida o domínio de conteúdos matemáticos contribui para a 

compreensão de textos?  

b) Quais são as capacidades psicológicas que deveriam ser desenvolvidas no 

ensino-aprendizagem da matemática e que contribuem para a compreensão de 

textos? 

 

1.4 METODOLOGIA 

Neste item abordamos algumas dimensões metodológicas do presente estudo, 

considerando as provas piloto realizadas e o estudo principal. Descrevemos questões 

relativas ao perfil dos pesquisados/as, o material utilizado para a coleta dos dados e o 

processo de codificação.       

 

1.4.1 Tipo de estudo 

A presente pesquisa, em termos gerais, pode ser classificada como um estudo qualitativo 

de tipo diagnóstico. De acordo com Rudio (apud ATTILI, 2005, p.39) o estudo diagnóstico 

compõ-se de uma pesquisa descritiva, na qual o “pesquisador procura conhecer e 

interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la”. Nesse mesmo sentido o 

pesquisador busca descubrir a freqüência com que um fenômeno ocorre, a sua natureza, 

características, causas, relações e conexões com outros fenômenos. Mesmo assim, 

podemos ressaltar que a pesquisa descritiva compreende tanto a pesquisa documental e/ou 

bibliográfica como a pesquisa de campo. 

Bem, pode-se notar neste trabalho, que em certo sentido há uma fusão de 

estratégias que são afins a diferentes tipos de estudo. Esta situação indica que apesar de ter 

nos apoiado no modelo descritivo foi se esclarecendo desde o princípio que não podemos 

nos apegar a somente um modelo para compreender as dificuldades ou fortalezas que têm 

os pesquisados/as na compreensão dos textos com conteúdos matemáticos. A compreensão 

de textos é um processo que abrange múltiplas variáveis e é precisamente isso o que se foi 

mostrando na pesquisa. Foi assim que recorremos à revisão bibliográfica, aos 
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questionários, às entrevistas, ao acompanhamento de instruções, às produções dos 

pesquisados/as, etc.  

 

1.4.2 Sujeitos e seleção da amostra 

A pesquisa foi realizada com 27 aprendizes que fazem parte do projeto que já 

mencionamos “Educación Básica y Alfabetización entre Mujeres para la reconciliación, la 

convivencia y la paz”, que realiza a Corporación Educativa CLEBA no município de Itagüí 

(Antioquia-Colômbia). Os aprendizes assistem entre 6 e 8 horas semanais de aulas, dentro 

das quais priorizam-se conteúdos das matérias fundamentais (língua, matemática, ciências 

naturais e ciências sociais) tomando como referência os princípios da Pedagogia do Texto.  

Os/as participantes são de um baixo nível econômico, as suas idades oscilam entre 

os 20 e 64 anos e provêm de diferentes setores (bairros) do município de Itagüí, localizados 

em áreas periféricas e semi-rurais, onde a Instituição verificou fortes problemáticas que 

afetam aos moradores como: drogas, violência, desemprego e altos índices de 

analfabetismo. Curiosamente, esta situação nos confirma a caracterização dos participantes 

da EJA que apresentamos no capítulo seguinte. No Apêndice B detalham-se outros dados 

dos/as participantes da pesquisa. 

Como critério na seleção do grupo de pesquisados/as estabeleceu-se que todos 

deviam ter apropriado elementos formais tanto da língua (ler e escrever) como da 

matemática e, ter participado no mínimo sete meses no projeto citado. Os mesmos foram 

selecionados (de 1 a 3 por cada grupo de alfabetização) por sugestão das animadoras, 

considerando o critério estabelecido anteriormente e os seguintes que, é claro, já estavam 

dados: 

• Ser participante de uma proposta de educação de base. 

• Que a CLEBA estivesse interessada em apoiar o processo tanto 

economicamente como com o recurso humano. 

 

 



 

 

27 
 

 

 

1.4.3 Estratégias de coleta de informação 

Para a coleta dos dados consideraram-se várias estratégias, a saber: a observação 

direta, questionários individuais, entrevistas coletivas e principalmente a análise das 

produções dos/as pesquisados/as com base em três textos que foram entregues a eles. Esta 

última estratégia consiste no acompanhamento de um conjunto de instruções (texto 

instrucional) e na resolução de dois questionários a partir da leitura de um texto explicativo 

e de um gráfico. 

O primeiro texto (Texto 1) intitulado “Trabajando la Geometría” (Apêndice C) 

pertence ao gênero instrucional e nele predominam alguns conceitos matemáticos de 

interesse comum (sobre geometria-medição e orientação). Propôs-se que os pesquisados/as 

seguissem um conjunto de instruções que implicam o uso de conteúdos matemáticos, os 

quais consideramos importantes para a realização da atividade. 

O segundo texto selecionado “Las cifras del analfabetismo” (Apêndice D), é um 

discurso curto com conteúdos matemáticos que em grande medida determinam as idéias 

principais do texto. O texto leva implícitos alguns dados que se podem inferir por meio de 

interpretações e/ou operações matemáticas básicas. 

A estratégia de coleta de informação a partir deste texto consistiu na análise das 

respostas que os pesquisados/as deviam dar por escrito a um questionário de 9 perguntas 

(Apêndice E) centradas no conteúdo matemático que ali se apresenta. 

No terceiro momento, os pesquisados/as deviam fazer a leitura de um gráfico 

estatístico que relaciona os gastos em alimentação e transporte de uma família durante o 

segundo semestre de 2004, para responder as perguntas e as atividades propostas a partir 

do mesmo (Apêndices F e G).  

Estes textos foram selecionados sob os seguintes critérios fundamentais: 

• Apresentam conteúdos matemáticos variados: geometria-medição, 

aritmética, estatística, etc. 

• Consideram-se apropriados ao nível educativo dos aprendizes. 

• Têm relação com informações matemáticas que circulam no meio. 
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• São representativos e inscrevem-se em diferentes gêneros textuais. 

Os questionários que usamos compreendiam essencialmente três tipos de pergunta: 

• Perguntas de resposta direta: a resposta é encontrada literal e diretamente 

no texto. Isto ocorre especialmente nos casos em que se solicitam dados 

numéricos.  

• Perguntas de busca e analise: a resposta é dedutível, mas requer que o 

leitor relacione diversos elementos do texto e que realize inferências em 

algum grau. Aquelas que implicam a localização de dados para a solução de 

um problema. 

• Perguntas de elaboração pessoal: as respostas encontram um referente no 

texto, mas não se podem deduzir do mesmo exigindo uma intervenção mais 

elaborada do leitor. É o caso das justificativas que foram solicitadas sobre 

como tinham achado algumas respostas. 

 

A distribuição dos grupos 

O grupo de 27 aprendizes foi dividido em dois subgrupos A e B, de 14 e 13 

pesquisados/as respectivamente com o objetivo de facilitar o trabalho de observação. Em 

ambos os grupos foi realizado o mesmo trabalho e ressaltamos que não foi feito um estudo 

comparativo. Cada um dos sub-grupos foi citado separado e distribuído como mostrado no 

Apêndice H. 

Ao início de cada sessão de coleta de dados realizou-se uma explicação inicial 

(regras de jogo) da intencionalidade do trabalho. Tentou-se apresentar a proposta com a 

maior clareza e precisão possível para evitar confusões e/ou contratempos. Durante a 

aplicação de alguns dos instrumentos foi necessário usar alguns materiais além dos textos 

(lápiz, folhas, réguas, etc.) que estiveram à disposição dos pesquisados/as; entretanto, não 

se explicou o uso de nenhum dos materiais. Igualmente, em cada sessão entregaram-se 

folhas em branco para as anotações e cálculos necessários. Estes, também foram 

considerados na análise da informação.  
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O momento de aplicação foi o mesmo para os integrantes de cada sub-grupo 

correspondente, trabalhou-se em um espaço amplo (sala de aula) onde se tentou evitar ao 

máximo as interferências ou possibilidade de cópia entre os pesquisados. Cada um 

trabalhou individualmente. As instruções e os textos abordados permaneceram de forma 

escrita à disposição dos/as pesquisados/as durante todo o tempo requerido por cada um/a 

para realizar o trabalho proposto. 

Depois de coletada a informação correspondente aos textos, entregou-se um 

questionário (Apêndice I) a aqueles pesquisados/as que deram por terminado o trabalho em 

um menor tempo, 10 do sub-grupo A e 9 do sub-grupo B. Finalmente, em cada sub-grupo 

foi feita uma entrevista grupal aberta, considerando entre outras as preguntas do Apêndice 

J. A entrevista foi gravada para uma análise posterior. Com estas duas estratégias 

pretendemos constatar com os argumentos dos pesquisados/as quais foram as dificuldades 

que eles/as mesmos perceberam no trabalho realizado. 

 

1.4.4 Provas Piloto 

As provas piloto foram aplicadas a quatro aprendizes de três grupos diferentes do 

projeto, selecionados considerando os critérios que já indicamos. A nossa intenção com 

estas provas foi verificar se as questões propostas eram claras e de acordo com o nível dos 

aprendizes. Depois da aplicação conversamos com os aprendizes sobre as questões que 

tinham lhes parecido incompreensíveis ou difíceis. Igualmente, depois se realizou uma 

análise destes resultados e como era de se esperar foram feitas as correções que 

consideramos pertinentes nos textos e questionários. Ressaltamos algumas dessas questões 

que foram reformuladas a partir das provas piloto. 

No caso do texto 1:  

Questão 2 

Inicial: Marca el ángulo superior izquierdo con la letra A. Marca el otro ángulo 

superior con la letra B. 

Final: Marca el ángulo superior izquierdo del cuadrado con la letra A. Marca el 

otro ángulo superior con la letra B. 
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Questão 3: 

Inicial: Marca el ángulo inferior derecho con la letra D. Marca el otro ángulo 

inferior con la letra C.  

Final: Marca el ángulo inferior derecho del cuadrado con la letra  D. Marca el 

otro ángulo inferior con la letra C.  

Comentário: viu-se a possibilidade de confusão entre marcar ditos ângulos na folha ou no 

quadrado desenhado. Por tanto, tentou-se que a instrução fosse mais precisa. 

No caso do texto 2 

Modificações no conteúdo do texto: 

Parrágrafo 3:  

Inicial: A pesar de que Colombia es el séptimo país más alfabetizado entre un 

grupo de 21 naciones de América Latina, en ella hay 2.259.586 personas 

analfabetas, y la mayor parte de ellas, 1.356.219, viven en zonas rurales, mientras 

que los restantes habitan en áreas urbanas. 

Final: A pesar de que Colombia es el séptimo país más alfabetizado entre un grupo 

de 21 naciones de América Latina, en ella hay gran cantidad de personas 

analfabetas, y la mayor parte de ellas, 1.356.219, viven en zonas rurales, mientras 

que los restantes, 903.367, habitan en áreas urbanas. 

Comentário: As acomodações neste parrágrafo nos serviram para propor algumas questões 

que compreendiam outros conteúdos matemáticos como expressões não numéricas (grande 

quantidade) e a adição no caso da pergunta número 8. 

Assim, sucessivamente foram feitas algumas correções e matizações no material 

com a intenção de ser mais claros e menos extensos nas questões apresentadas aos 

pesquisados/as. 
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1.4.5 Codificação 

Prévio à coleta da informação foi realizada a codificação correspondente para a 

identificação dos dados obtidos. Dita codificação pode ser entendida da seguinte forma: 

Com relação aos textos: 

• T1: corresponde ao Texto 1: “Trabajando la geometría” 

• T2: corresponde ao Texto 2: “Las cifras del analfabetismo”  

• T3: corresponde ao Texto 3: “Gráfico sobre gastos en alimentación y 

transporte” 

Com relação aos pesquisados: 

• A1: corresponde ao pesquisado número 1 do sub-grupo A. 

• A10: corresponde ao pesquisado número 10 do sub-grupo A 

• B1: corresponde ao pesquisado número 1 do sub-grupo B, etc. 

Com relação a cada pergunta formulada:  

• A1T1P3: indica o registro da resposta que o pesquisado 1 do sub-grupo A deu a 

questão  3 do texto número 1. 

• B8T3P5: indica o registro da resposta que o pesquisado 8 do sub-grupo B deu a 

questão 5 do texto número 3. 

• X: corresponde a respostas na entrevista grupal na qual não se identificou quem 

respondia.  
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CAPITULO II 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/AS E EDUCAÇÃO MATEMÁTI CA 

 

2.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Na Lei Geral de Educação colombiana, a Educação de Adultos é entendida como 

aquela que é oferecida às pessoas em idade relativamente maior à que é aceita 

regularmente na educação por níveis e graus do serviço público educativo, que desejem 

suprir e completar a sua formação ou validar os seus estudos. O Estado facilitará as 

condições e promoverá, especialmente, a educação à distância e semi-presencial para os 

adultos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 1994, p.36). 

Igualmente, na mesma Lei propõem-se como objetivos específicos da educação de 

adultos os seguintes: 

a) adquirir e atualizar a sua formação básica e facilitar o acesso aos distintos 

níveis educativos; 

b) erradicar o analfabetismo; 

c) atualizar os conhecimentos, de acordo com o nível de educação, e 

d) desenvolver a capacidade de participação na vida econômica, política, social, 

cultural e comunitária. 

Como se pode apreciar, temos algumas referências gerais e alguns objetivos 

bastantes pretensiosos se os comparamos com as poucas propostas e espaços abertos para a 

conquista dos mesmos. Considerando o que foi dito até aqui, parece-nos importante 

aprofundar alguns aspectos a respeito e, sendo mais coerentes com a situação atual, 

falaremos não apenas de Educação de Adultos, mas também de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA).  
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Em termos gerais, para o presente trabalho, entenderemos a Educação de Jovens e 

Adultos como um conjunto de propostas curriculares destinadas à formação7 daquelas 

pessoas maiores de 14 anos, que por uma ou outra circunstância não puderam ter acesso à 

escola ou não conseguiram seguir um caminho regular na mesma. Essas propostas podem 

ser desde o público como programas amplos do governo ou articuladas ao Projeto 

Educativo (PEI) de determinada instituição. Também podem ser desde o privado, como 

projetos de ONGs ou programas de instituições privadas que contemplam dentro do seu 

campo de ação a Educação de Jovens e Adultos. 

 

2.1.1 Os componentes do sistema didático na Educação de Jovens e Adultos 

Qualquer proposta educativa formal deveria centrar a sua atenção em três 

elementos ou componentes principais: os aprendizes, no nosso caso jovens e adultos; os 

professores (animadores-alfabetizadores) e o saber. Estes elementos compõem o sistema 

didático. Chevallard e Johsua (apud Godino et al, 1999, p.132) descrevem o sistema 

didático,  

en sentido estricto, formado esencialmente por tres subsistemas: profesor, 
alumno y saber enseñado. Además está el mundo exterior a la escuela, en el que 
se hallan la sociedad en general, los padres, los especialistas en las disciplinas, 
etc. Brousseau considera además, como componente el “Medio” que está 
formado por el subsistema sobre el cual actúa el alumno (materiales, juegos, 
situaciones didácticas, etc.).  

Retomamos algumas reflexões com relação a esses três componentes do sistema 

didático. 

 

2.1.1.1 Os aprendizes 

Os participantes (aprendizes) das propostas curriculares no contexto da Educação 

de Jovens e Adultos têm algumas características que os diferenciam dos participantes de 
                                                
7 Asumimos el concepto de formación como aquel que se usa “para expresar la concepción del sujeto humano que se 
quiere lograr mediante el proceso educativo. La formación orienta, pues, todo el proceso educativo y señala el horizonte 
del mismo: la humanización y el desarrollo de las potencialidades de cada educando/a en sus diferentes campos o 
ámbitos, de manera integral; posibilitan así, la realización del mismo como ser racional, autónomo y solidario, a partir de 
las raíces culturales y  simbólicas que lo constituyen como persona.  En el concepto de formación se destacan las 
características específicas del ser humano y las funciones psíquicas superiores del mismo; por eso se habla de formación 
intelectual y moral, formación del carácter, del gusto estético, etc.  En el mismo sentido puede hablarse de la formación 
pedagógica de los maestros.  La formación, sería en último término, la misión más elevada de la educación y la 
enseñanza”. (SÁNCHEZ A; CLAVIJO, G, 2001a, p.13).  
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outro tipo de propostas. Com relação a isso, parece-nos sugestiva uma primeira 

caracterização indicada por Kohl (1999, p.59):  

O adulto, no âmbito da educação de jovens e adultos...é geralmente o migrante 
que chega às grandes metrópoles proveniente de áreas rurais empobrecidas, filho 
de trabalhadores rurais não qualificados e com baixo nível de instrução escolar 
(muito freqüentemente analfabetos), ele próprio com uma passagem curta e não 
sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas não qualificadas, 
após experiência no trabalho rural na infância e na adolescência, que busca a 
escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas series do ensino 
supletivo. E o jovem, incorporado ao território da antiga educação de adultos 
relativamente há pouco tempo...é também um excluído da escola, porém 
geralmente incorporado aos cursos supletivos em fases mais adiantadas da 
escolaridade, com maiores chances, por tanto, de concluir o ensino fundamental 
ou mesmo o ensino médio. 

Conseqüentemente, como aponta a mesma autora, o problema da Educação de 

Jovens e Adultos remete primordialmente a uma questão de especificidade cultural. Isto 

nos remete a considerar três características básicas dos sujeitos da EJA e que têm sido 

apontadas por vários autores/as: 

• A condição de que não são crianças. 

• A condição de que por uma ou por outra circunstância são excluídos da escola. 

• A condição de serem membros de determinados grupos sociais. 

• Têm uma maior experiência de vida acumulada. 

Assim, em uma caracterização dos sujeitos da EJA é necessário considerar 

historicamente e socialmente de que tipo de jovens e adultos/as estamos falando. Algumas 

características dos jovens e adultos/as a que nos referimos aqui que parecem ser um 

consenso, pelo menos em teoria, de diferentes propostas educativas seriam as seguintes: 

• Os adultos constroem conhecimentos sobre a sua língua natural e sobre a 

matemática, além de outras experiências, inclusive sem passar por uma 

proposta de educação intencional e sistemática (conhecimentos). 

• Diante dos desafios propostos pela sociedade na qual estão inseridos têm 

enfrentado múltiplas situações problemáticas que requerem da sua 

intervenção (uso dos conhecimentos). 

• A sua forma de atuar cotidiana fazendo uso de um discurso oral e da 

matemática básica, também, geralmente de forma oral; é flexível, inteligente 
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e baseada em uma lógica que está de acordo com o meio no qual se 

desenvolvem. Porém, estas condições não são suficientes para intervir e 

desempenhar-se significativamente diante de outras exigências desse meio 

(pouca sistematicidade dos conhecimentos que possuem).  

• Quando se inserem em uma proposta educativa, parecem adquirir maior 

consciência da importância (não em todos os casos) e relevância social de 

apropriar-se de certos conhecimentos escolares básicos (consciência do 

valor social de outros conhecimentos). 

• Estão inseridos na atividade trabalhista e nas relações interpessoais de um 

modo diferente que a criança ou o adolescente. Neste caso as exigências que 

são apresentadas a eles são mais complexas (o meio lhes exige saber). 

Graças a esses aspectos entre outros, de carácter biológico e psicológico, como 

acontece com qualquer ser humano formado ou não na escola, os conhecimentos 

acumulados e visões do mundo dos jovens e adultos a que nos referimos são diversos, 

históricos e culturais; questão que não pode ser ignorada desde uma perspectiva que vise à 

formação destes sujeitos. 

 

2.1.1.2 Os educadores: animadores/alfabetizadores 

Destes sujeitos também ativos na EJA, parece existir uma caracterização que tende 

a ser generalizada. Segundo Rivero (apud AVILA, s.d, p.35), 

[…] el educador de adultos en América Latina expresa heterogeneidad de 
situaciones formativas, niveles y funciones; prácticas docentes diversas, así 
como puntos de partida, concepciones, enfoques, experiencias de educación y 
metas diferentes. Si hubiese un rasgo común que los identificara colectivamente, 
este sería la tradición de utilizar la transmisión del conocimiento como único 
procedimiento pedagógico para desarrollar la capacidad del educando de repetir 
lo transmitido. 

A maioria das propostas da EJA compreende alguma das duas variantes em seus 

educadores. De um lado, estão os voluntários que na sua maioria são secundaristas8 sem 

nenhuma formação pedagógica e didática com predomínio da improvisação no que se 

refere às práticas de ensino. De outro lado, estão os professores da educação infantil que 

                                                
8 11 anos de escolaridade aprovados. 
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trabalham horas extras em propostas formais de educação de jovens e de adultos, que 

geralmente tendem a repetir com estes as aulas abordadas com as crianças. 

Contudo, nenhum desses dois modelos nos parece adequado a uma proposta que 

pretenda melhorar as condições educativas com os jovens e os adultos/as que em algum 

momento foram excluídos do sistema. Não descartamos também que existam outras 

propostas que tentem superar esta situação. Nesta perspectiva, desde o enfoque da PdT  

indica-se, referindo às exigências educativas das populações marginalizadas, o seguinte:  

Essas exigências só serão respondidas se as equipes de formadores/as de 
animadores/as de cada pais forem constituídas por especialistas de quatro áreas 
fundamentais do conhecimento (línguas, matemática, ciências sociais e ciências 
naturais), os quais teriam como responsabilidade a formação do “generalista”, ou 
seja, dos animadores/as que atuariam diretamente com as comunidades, devendo 
responder pelas múltiplas facetas do conhecimento humano. (COTTA; 
MUGRABI, 2002, p.1) 

Esta proposta se assume com base em uma dificuldade que os animadores/as-

alfabetizadores enfrentam. Trata-se de que eles devem lidar com diferentes matérias e, 

portanto ser competentes em diferentes campos do saber, tanto no que tem que ver com os 

conhecimentos, como na forma de ensiná-los. Também ressaltamos que essa proposta foi 

assumida na formação dos animadores que fazem parte do projeto no qual estão inseridos 

os pesquisados/as. 

 

2.1.1.3 Saber escolar  

Em geral, como indica Pais (2001, p.21) “o saber escolar representa o conjunto dos 

conteúdos previstos na estrutura curricular das várias disciplinas escolares valorizadas no 

contexto da história da educação”. O saber escolar é apresentado através de livros 

didáticos, programas e de outros materiais.  

Não apresentaremos uma lista detalhada dos conteúdos que deveriam ser 

trabalhados na educação de adultos; ou melhor, não é prudente dizer sem uma análise mais 

profunda que são estes ou aqueles os conteúdos que devem ser trabalhados. Porém, é 

importante ressaltar que no nosso meio parece haver certo consenso com relação a alguns 

conteúdos que poderiamos chamar básicos, como o sistema de numeração e as operações 

básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). Também, em alguns casos abordam-se 

questões relacionadas com o sistema métrico incluindo idéias sobre áreas e perímetros; e, 
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atualmente busca-se dar um pouco de trascendência a elementos da estatística descritiva 

considerando o trabalho com porcentagens, tabelas e gráficos.  

Igualmente, é importante considerar dentro desses conteúdos outros que talvez 

tenham sido menos trabalhados no primário para jovens e adultos/as. Por exemplo, 

algumas idéias sobre as frações, as figuras geométricas e os sólidos, outras formas de 

medida, entre outros, que também se manifiestam como necessários no mesmo processo de 

ensino segundo o contexto, interesse e necessidades dos aprendizes. 

No seguinte quadro apresentam-se os conteúdos matemáticos propostos no 

processo de formação em que estão inseridos os nossos pesquisados/as. Observamos que 

esses conteúdos somente foram propostos e fizeram parte da formação dos/as 

animadores/as, o que não implica que realmente, até a presente data, todos tenham sido 

abordados com os aprendizes. 

Contenidos 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Pensamiento numérico: 

• Definición y desarrollo 
del mismo 

• Los números, su 
utilización,   contextos 
numéricos 

• Sistema de numeración 
decimal reglas y 
características 

• El ábaco 
• Operaciones básicas, 

sentido y apropiación 
• Situaciones 

problemáticas. 
Definiciones, estrategias 
de solución.  

• Utiliza correctamente el significado de 
los números en diversas situaciones  

• Identifica el funcionamiento del 
sistema de numeración decimal  

• Utiliza correctamente el ábaco para 
realizar operaciones 

• Reconoce los valores posicionales de 
los números y comprende las reglas 
del sistema decimal. 

• Formula y resuelve problemas 
contextualizados a partir de textos, 
haciendo uso de las cuatro operaciones 
básicas.  

• Identifica y trabaja correctamente con 
diferentes conjuntos 
numéricos.(ampliación de los 
naturales) 

• Construye y aplica estrategias para 
desarrollar el pensamiento numérico 
de sus educandos/as. 

• Se interesa por la 
información numérica de 
los textos sociales 

• Valora y utiliza el ábaco 
como una herramienta 
importante para lograr la 
comprensión del sistema 
decimal 

• Valora la aplicación de las 
operaciones matemáticas 
básicas, en la solución de 
situaciones concretas de 
comunicación. 

Pensamiento espacial: 

• Definición y desarrollo 
del mismo 

• Organización del espacio 
• Cuerpos y figuras 

geométricas 
• El Tangrám y el 

Geoplano 
• Transformaciones de 

cuerpos y figuras 

• Reconoce los principales cuerpos y 
figuras geométricas y los clasifica con 
criterios matemáticos 

• Aprovecha las posibilidades 
educativas del Tangrám y el Geoplano 
para apropiarse de conceptos 
geométricos. 

• Reconoce y aplica traslaciones a 
objetos,  figuras y cuerpos sugeridos 
por el entorno. 

• Reconoce congruencia y semejanza 
entre cuerpos y figuras. 

• Se ubica espacial y 
temporalmente en relación 
con los elementos de su 
entorno y de su comunidad 

• Tiene una valoración 
adecuada de su propio 
espacio y respeta el de los 
demás 

• Valora el Tangrám y el 
Geoplano como  
herramientas importantes 
para lograr la comprensión 
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geométricas • Utiliza sistemas de coordenadas para 
especificar localizaciones (direcciones, 
orientación) y describir relaciones 
espaciales. 

• Construye y aplica estrategias para 
desarrollar el pensamiento espacial de 
sus educandos/as 

de las figuras geométricas 

Pensamiento métrico: 

• Definición y desarrollo 
del mismo 

• La magnitud 
• Sistemas de medida 
• Conservación de la 

magnitud y comparación 
de magnitudes. 

• Diferentes magnitudes: 
longitud, área, volumen, 
peso, capacidad, la 
temperatura y el tiempo 

• Usa los números para describir 
situaciones de medida con respecto a 
un punto de referencia. (altura, 
profundidad, perdidas, ganancias) 

• Compara y ordena objetos de acuerdo 
con la magnitud, el área, el volumen, 
el peso, la capacidad, la temperatura y 
el tiempo 

• Estima la magnitud de los objetos y el 
tamaño; la duración de dos o mas 
eventos 

• Selecciona y utiliza correctamente la 
unidades e instrumentos de medición 

• Construye y aplica estrategias para 
desarrollar el pensamiento métrico de 
sus educandos/as  

• Valora los sistemas de 
medida como mediadores 
en la comunicación 
universal 

• Aprecia la importancia de 
la medición en los procesos 
investigativos de las 
diferentes ciencias. 

• Manifiesta curiosidad por 
conocer el valor de 
diversas magnitudes en los 
seres vivos y en los 
objetos. 

Pensamiento aleatorio: 

• Definición y desarrollo 
del mismo 

• La información, formas 
de presentación y  
tabulación 

• Tablas y gráficas 

• Recoge información acerca de sí 
misma y de su entorno, que requiere la 
aplicación de conceptos matemáticos 

• Comprende información matemática 
sugerida por diferentes textos 
(revistas, periódicos, informes…)  

• Cuenta y  tabula correctamente datos 
acerca de personas u objetos 

• Representa los datos recogidos 
mediante tablas y gráficas de distintos 
tipos 

• Construye y aplica estrategias para 
desarrollar el pensamiento aleatorio de 
sus educandos/as 

• Es capaz de analizar 
críticamente la información 
estadística 

• Es prudente en el manejo 
de información de otras 
personas, no haciendo mal 
uso de ella y da cuenta de 
las fuentes utilizadas 

• Valora la importancia de 
presentar la información en 
tablas o gráficos, para 
lograr una mejor 
comprensión 

Pensamiento variacional: 

• Definición y desarrollo 
del mismo 

• Razones y proporciones 
• Regla de tres y 

porcentajes 

• Observa y predice el cambio de ciertos 
atributos medibles de los objetos en 
relación con otros atributos que se 
modifican 

• Resuelve problemas aplicando los 
conceptos de  proporcionalidad (regla 
de tres y porcentajes) 

• Describe e interpreta las variaciones 
representadas en la información 
gráfica. 

• Construye y aplica estrategias para 
desarrollar el pensamiento variacional 
de sus educandos/as 

• Es justa en las reparticiones 
• Aprecia la importancia de 

los comportamientos 
(cambios) que producen 
algunas situaciones 
matemáticas (aumento, 
disminución) 

Cuadro 1: contenidos propuestos en la formación de la cual hacen parte nuestros investigados/as 
Fuente: Corporación Educativa CLEBA – Proyecto Educación Básica y Alfabetización entre Mujeres para la 
reconciliación, la convivencia y la paz – Itagüí. PLAN DE ESTUDIOS PARA LA FORMACIÓN DE  ANIMADORAS-
ALFABETIZADORAS. Medellín noviembre de 2003. 
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2.2 INCLUSÃO DA MATEMÁTICA NA EJA 

 

2.2.1 Importância da matemática na EJA 

O quadro 1 de certa maneira reflete a trascendência que estamos dando ao ensino da 

matemática na EJA. Entretanto, nos parece importante aprofundar um pouco mais nesta 

questão.  

A matemática está presente nas ciências exatas, nas ciências naturais, nas ciências 

sociais, nas artes e inclusive nas mais variadas formas de comunicação e de expressão. A 

sua abordagem contribui para o desenvolvimento de diferentes capacidades psicológicas 

que permitem a apropriação de outros conhecimentos. Duarte (2001, p.17) com respeito à 

importância da educação matemática escolar para os adultos/as indica que: 

A aquisição do conhecimento matemático não se inicia, para o educando adulto, 
apenas quando ele ingressa num processo formal de ensino. Essa aquisição já 
vem se dando durante todo o decorrer de sua vida. O indivíduo alijado da 
escolarização é obrigado, no confronto com suas necessidades cotidianas 
(principalmente aquelas geradas pelo tipo de trabalho que ele realiza), a adquirir 
certo saber que lhe possibilite a superação dessas necessidades. Mas, se sua 
situação nas relações sociais de produção lhe exige a aquisição desse saber, essa 
mesma situação, impedindo-lhe a escolarização, lhe impede o acesso às formas 
elaboradas de conhecimento matemático. 

A consciência do individuo torna-se assim, marcada por uma ambigüidade, pois, 
de um lado, quando se depara com certas dificuldades, ele não hesita e as resolve 
utilizando-se daquele seu saber matemático e, de outro lado, como esse saber não 
é reconhecido enquanto conhecimento matemático pela sociedade, ele mesmo, 
assumindo isso, embora inconscientemente, afirma que não conhece nada de 
matemática e que é um ignorante. 

A compreensão desse processo contraditório vivido pelo adulto desescolarizado 
mostra a necessidade de se desenvolver uma metodologia de ensino que 
possibilite a real superação-incorporação do conhecimento que ele já adquiriu, e 
não uma metodologia que meramente justaponha, ao que o individuo já sabe, 
aquilo que ele não sabe e precisa saber.   

O autor chama a atenção sobre vários aspectos, a destacar, os conhecimentos 

prévios dos aprendizes, a necessidade de uma proposta de ensino coerente com as 

necessidades dos sujeitos implicados e as limitações que em alguns casos têm os 

conhecimentos dos adultos analfabetos, especialmente pela ausência da escrita. Como é 

sabido por quem tem uma mínima aproximação ao conhecimento matemático, o mesmo 

acontece com a língua natural, expressar os conhecimentos de forma oral é importante; 

contudo, estes conhecimentos normalmente são restringidos com relação às possibilidades 
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que oferece uma boa articulação de um discurso oral com o escrito especialmente no 

processo de apropriação de novos conhecimentos.  

Nesse sentido, consideramos que a matemática também é uma linguagem que 

possibilita expressar idéias de forma, quantidade, tamanho e ordem; descrever as relações 

com o universo físico, facilitar o intercâmbio de mercado e apropriar-se de novos conceitos 

e procedimentos. É assim que a matemática chega a ser considerada conhecimento e 

instrumento de conhecimento, como nos recorda Faundez (1999a, p.10):  

Para las sociedades letradas, hay dos conocimientos indispensables: la lengua 
escrita y la lengua matemática escrita. Se trata a la vez de conocimientos y de 
instrumentos de conocimientos. Conocimientos, en el sentido de que estas dos 
lenguas se convierten en el objeto de enseñanza preliminar de todo sistema de 
educación practicado en cada sociedad. Instrumentos de conocimientos, porque 
facilitan el acceso a un conjunto de otros conocimientos que exigen del dominio 
de estos conocimientos preliminares. Por consiguiente, una formación de base en 
matemáticas y en lengua escrita es necesaria para apropiarse de los 
conocimientos históricos, geográficos, económicos, literarios, políticos, etc. 

Como é possível compreender a inflação, a dívida externa ou as taxas de juros, sem 

conhecimentos matemáticos básicos? Como é possível compreender tantas outras situações 

cotidianas que implican conhecimentos matemáticos sem o domínio destes? 

Certos conhecimentos matemáticos estão destinados a resolver os problemas da 

vida cotidiana. São requeridos para uma boa participação na vida social e econômica em 

cada sociedade. Gilchrist (2001) aponta para o caso dos jovens e adultos, as seguintes 

aplicações do conhecimento matemático: 

• Para poder ir ao mercado e comprar os produtos sem que nos enganem. 

• Para poder fazer receitas de cozinha medindo os ingredientes. 

• Para dosificar corretamente os adubos, fungicidas e praguicidas. 

• Para compreender todas as informações que nos dão sobre eleições (número de 

votos e votantes) e outros aspectos da vida política do país. 

• Para medir comprimento, superfície, volume, capacidade, peso, tempo, 

velocidade, temperatura, etc. 

• Para poder trabalhar, por exemplo, como pedreiro, entendendo as medidas que 

tem que tomar, os diâmetros dos tubos e dos ferros, fazer os muros 
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perpendiculares e o esquadro (formando ângulo reto), ou como costureira, ou 

como camponês ou dona-se-casa. 

A sociedade de conhecimento na qual vivemos exige que em cada profissão e 

atividade cotidiana se tenham conhecimentos matemáticos específicos sem os quais será 

impossível que as pessoas se desempenhem ativa e eficientemente nos seus diferentes 

papéis sociais. As capacidades e conhecimentos exigidos para que alguém seja considerado 

alfabetizado, tanto matematicamente como em outras áreas são cada vez maiores. Neste 

sentido, os níveis de alfabetismo funcional têm crescido segundo as exigências sociais 

vigentes; Ferreira (2003) apresenta a seguinte escala para classificar eses níveis no caso da 

matemática, os mesmos foram estabelecidos a partir da segunda edição do Instituto 

Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF): 

• Analfabetismo matemático: Neste nível estão localizados os sujeitos que não 

demostram dominar nem sequer as capacidades matemáticas mais simples, como ler 

o preço de um produto em um anúncio ou anotar um número de telefone ditado por 

um entrevistador. 

• Nível 1 de alfabetismo matemático: Os sujeitos que estão localizados neste nível 

caracterizam-se pelo sucesso apenas em tarefas de leitura de números de uso 

freqüente em contextos específicos. O sujeito neste nível 1 de alfabetismo 

matemático é capaz de anotar por exemplo, um número de telefone ditado por 

alguém, ver a hora em um relógio de ponteiros, medir uma longitude com fita 

métrica e verificar em um calendário em que dia da semana cai certa data. 

• Nível 2 de alfabetismo matemático: Estão localizados aqui aqueles que demostram 

dominar completamente a leitura de números naturais independente da ordem 

(tamanho) e são capazes de ler e comparar números decimais que se referem a 

preços, contar dinheiro e fazer troco. Ainda são capazes de resolver situações que 

compreendem operações usuais de adição e subtração com valores em dinheiro, bem 

como situações que recaem em uma multiplicação ou outra operação. 

• Nível 3 de alfabetismo matemático: Estão neste nível aqueles pesquisados/as que 

demostram capacidade de adotar e controlar uma estratégia na resolução de 

problemas que demandam a execução de uma série de operações. Como indica a 

autora, somente este grupo executa com tranqüilidade tarefas que compreendem 
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cálculo proporcional (se o metro de fita custa R$ 2,00, quanto custará 80 cm de 

fita?). Também é neste nível que o sujeito demostra certa familiaridade com algumas 

representações gráficas como mapas, tabelas, gráficos de barra, linha ou setor 

circular. 

Assim, o que se deve buscar atualmente com a Educação Matemática para jovens é 

que realmente se consiga uma “alfabetização matemática”, mas desde uma visão ampla e 

inovadora da alfabetização que vai além da aprendizagem das operações básicas. Essa 

“alfabetização matemática” implicaria entre outras coisas, tomando algumas idéas 

propostas por Santos (2001), que os aprendizes sejam capazes de: 

• Quantificar, medir, operar, coletar, construir, ler, interpretar e questionar os 

dados, desenhos e gráficos que circulam no meio. 

• Comunicar-se matematicamente, depois de verificar hipóteses e soluções. 

(argumentação, explicação, descrição, etc.). 

• Resolver problemas matemáticos cotidianos e não cotidianos de acordo com o 

seu nível de formação. 

• Relacionar conceitos e procedimentos matemáticos. 

• Articular os conhecimentos matemáticos a novas situações interdisciplinares. 

• Pesquisar e interpretar informação de livros, revistas, jornais e, se é possível, na 

Internet, tomando posição crítica diante dessa informação. 

• Usar novas tecnologias: principalmente instrumentos de medida e de cálculo. 

• Além dessas capacidades é importante que os aprendizes apreciem e valorizem a 

matemática como um conhecimento importante e necessário nas suas vidas.  

Afinal, se queremos que os nossos aprendizes adquiram os conhecimentos necessários para 

inserir-se de maneira ativa e eficiente nas diferentes práticas políticas, econômicas, 

culturais que fazem parte da sua vida diária; é necessário romper com a visão tradicional 

da alfabetização e dar trascendência às diferentes disciplinas implicadas na EJA, por meio 

da pesquisa e da implementação de novas propostas de acordo com as exigências sociais 

atuais.  
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2.2.2 Pesquisa em educação matemática para jovens e adultos/as 

Ainda que anteriormente tenhamos citado alguns avanços no campo da educação 

matemática de jovens e adultos, isso não significa que ditos avanços e as pesquisas sejam 

suficientes. Atualmente, a pesquisa e as propostas nesse campo, seguem se manifestando 

como uma tarefa necessária. Este é outro dos aspectos que justificam a nossa pesquisa. 

Retomamos a seguir algumas consideraciones sobre a pouca pesquisa neste campo e a sua 

importância na EJA  

Na década de oitenta e princípios dos noventa foi notório o estancamento no que se 

refere à produção de pesquisas em educação matemática de jovens e adultos. Alguns 

estudos bibliográficos assim o demostram, por exemplo, Ávila (s.d, p.2) apresenta as 

seguintes citações: 

En Brasil, la importancia que en general los educadores involucrados en la 
alfabetización de jóvenes y adultos atribuyen a la matemática no encuentra 
respaldo en la producción generada (cf. Ribeiro et. Al: 1992). Además de los 
trabajos derivados de la psicología cognitiva que enfocan las capacidades 
matemáticas de los adultos analfabetos (como los de Shleman, Acioly y 
Carraher) y que provienen de los años 80, se cuentan escasos trabajos vinculados 
a los procesos de adquisición de conocimientos aritméticos (Ribeiro et. Al: 
1992). Orlando Joia reconoce desarrollos ulteriores, pero afirma también que la 
producción se limita a unos cuantos trabajos (cf. Joia; 1997). 

Los índices de las principales revistas de investigación mexicanas o las 
memorias de los dos últimos congresos de investigación educativa son más 
elocuentes. En ellas no hay reportes sobre el tema. El único artículo que toca la 
cuestión de la educación matemática es de Knijnik (1997) publicado en la revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos. 

Organizaciones no gubernamentales tradicionalmente dedicadas a la temática en 
Colombia hoy han orientado sus acciones a otros ámbitos que resultan de interés 
para las agencias financiadoras. 

A situação da pouca pesquisa em educação de adultos não é casualidade, são 

diversos os fatores que têm contribuido para este estado das coisas. Seguindo à referida 

autora se destacam alguns deles: 

• A escassez de financiamento 

Geralmente menciona-se que a pesquisa em educação de adultos tem como 

principal obstáculo para a sua realização o fato de que os governos tenham deixado de 

considerá-la prioritária e, resultado disto, a escassez de financiamento com que conta para 

seu desevolvimento. 

• A simplificação social que foi feita da questão 
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A referida autora (Ibíd., p.3) descreve claramente esta situação de seguinte forma: 

Hace no mucho tiempo escuché decir a un funcionario vinculado al sistema 
estatal de Educación de Adultos que la enseñanza de las matemáticas a los 
adultos no ameritaba demasiada reflexión, que la cuestión de su aprendizaje era 
tan simple como el hecho de que <<2+2 son 4>>. Curiosamente, la misma frase 
escuché de un joven que se iniciaba como alfabetizador y que se acercó a mí para 
informarse acerca de las técnicas para enseñar la lectura y la escritura, pues la 
vida lo había puesto en tal predicamento. La cuestión puede parecer anecdótica y 
trivial, pero está lejos de serlo. El dos más dos son cuatro, como D`Ambrosio 
(1995) ha señalado, no concede variaciones o relativismo alguno a las 
necesidades, los deseos o las formas de saber y conocer de las personas. Elimina 
también de tajo cualquier posibilidad de complejización del objeto al que refiere 
en tanto que ámbito de investigación. Pongo este ejemplo, burdo si se quiere, 
como signo de la simplificación que socialmente se ha hecho del tema y que 
alcanza a alfabetizadores e incluso a quienes toman decisiones sobre la 
educación de jóvenes y adultos. Sus consecuencias, me parece, son profundas. 

 

• A temporalidade dominante nas instituições que oferecem educação de adultos 

O ensino da matemática escolar para o caso dos Jovens e Adultos, em muitos casos, 

não se assume como questão prioritária, basta nos referir às mesmas correntes da didática 

da matemática para percebermos que os jovens e adultos não se encontram entre os sujeitos 

de pesquisa.  

Além disso, a situação se agrava porque geralmente as “propostas de alfabetização” 

respondem a períodos de governo os quais têm pressa de entregar à sociedade uma nova 

proposta, a que erradicará o problema do analfabetismo, como o indica a Lei de Educação 

que citamos ao princípio deste capítulo. Uma proposta que permitirá agregar cifras e cifras 

aos relatórios de gestão dos governos. De tal forma que não é raro que em cada período de 

governo se encontre uma nova proposta.  

Como indica Ávila (Ibíd., p.4), neste marco é impensável que o currículo seja 

produzido sobre a base da pesquisa ou da experimentação sistemática.  

• As exigências dos financiadores para o caso das ONGs 

Também, somada às anteriores condições, aquelas instituições não governamentais 

que incluem dentro das suas propostas a educação de jovens e adultos, muitas vezes não 

têm os recursos suficientes (tempo, orçamento, pesquisadores, etc.) que permitam 

aprofundar a pesquisa em educação matemática. O comum é que as exigências dos entes 

financiadores priorizem outras atividades.   
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Apesar dessas condições defendemos a idéia de que é necessário seguir propondo e 

criando comunidades de pesquisa dedicadas à educação de jovens e adultos em geral e à 

matemática em particular. As seguintes são algunas premissas, entre outras, que nos levam 

a pensar desta forma: 

• A enorme população que atualmente se mostra como demandante de uma 

proposta de educação de base de acordo com as demandas acadêmicas da 

sociedade. 

• A deserção e/ou pouca participação de muitos jovens e adultos nas 

propostas educativas tem sido marcada pela falta de propostas significativas 

e a pouca relevância dos conteúdos abordados. 

• A consideração de que a matemática é um conhecimento e instrumento de 

conhecimento e, portanto, a apropriação dos conhecimentos básicos desta 

disciplina é uma necessidade básica em qualquer sociedade. 

• A necessidade de dar explicação aos fenômenos de ensino e de 

aprendizagem que acontecem na sala de aula. 

• A importância de confrontar os conhecimintos que constroem os adultos 

socialmente com aqueles que uma proposta formal de educação pode lhes 

oferecer. 
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CAPÍTULO III 

MATEMÁTICA, TEXTOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES  

Em todos os lugares do mundo, independentemente de raças, credos ou sistemas 
políticos, desde os primeiros anos de 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 tivesse completado. (MACHADO N, 
2001a, p.8). 

 

Neste capítulo pretendemos ressaltar algumas relações entre a língua materna e a 

matemática; assumindo-as como linguagens e conhecimentos complementares que 

transcendem os seus significados e aplicações para outras disciplinas, situação que as faze 

interdisciplinares de partida. Além disso, propomos-nos a ressaltar algumas capacidades 

psicológicas fundamentais que deveriam ser desenvolvidas no processo de ensino-

aprendizagem da matemática desde uma perspectiva interdisciplinar. Com isso, iniciamos a 

nossa reflexão teórica que aponta para as questões sobre como o domínio de conteúdos 

matemáticos contribui com a compreensão de textos e quais são as capacidades 

psicológicas que deveriam ser priorizadas no ensino e na aprendizagem da matemática.   

 

3.1 A MATEMÁTICA COMO LINGUAGEM  

Na nossa cotidianidade fazemos uso da língua materna que corresponde à 

comunidade ou país ao que pertencemos; também usamos palavras, idéias e procedimentos 

matemáticos que nos permitem transmitir e interpretar as nossas vivências tanto 

particulares como coletivas. Tanto a língua como a matemática são objetos de estudo dos 

lingüistas e dos matemáticos, respectivamente. Também, é notório que outras ciências 

como a física, a estatística, a psicologia, as engenharias, etc., acudem à língua e à 

matemática para fundamentar, desenvolver e apresentar as suas teorias. Sob esse olhar, 
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estes dois campos do saber nos mostram uma tripla função: conhecimentos em si mesmos; 

instrumentos de conhecimento e formas de comunicação.  

Tendo em conta essas considerações, podemos apontar que a matemática permite 

desenvolver processos de significação e de comunicação, o que nos permite seguindo o 

professor Puig (2004) usar conceitos semióticos como signos, texto e sistema (matemático) 

de signos para falar desses processos de significação e comunicação. 

Esta primeira análise leva-nos a afirmar que a matemática deve ser tratada também 

como uma linguagem, que além de fazer parte das linguagens formais, em outra das suas 

variantes faz parte da linguagem cotidiana. Já sugerimos em outros itens que o 

conhecimento matemático forma parte e é necessário no contexto familiar, profissional e 

na maioria de atividades sociais em que estamos inseridos. Esse conhecimento se 

manifiesta materializado nos discursos e textos mediante um sistema de regras operatórias, 

símbolos próprios como 100, +, %, $, etc. e palavras como três, dois, dez mil, muito, 

menor, quadrado, triângulo, etc. que também pertencem à língua natural. 

Todos esses signos e regras são um construto social que tardou centenas de anos, 

são o resultado de um longo trabalho de abstração. Foram objetos de múltiplas criações e 

reconstruções em um processo que ainda é dinâmico. Além disso, as suas aplicações e 

praticidade são indiscutíveis. Refirimo-nos, por exemplo, ao sistema de numeração 

decimal, um dos conteúdos essenciais em um processo de educação de base, sobre o qual 

indicamos em outro trabalho: 

El sistema de numeración decimal es el resultado de un proceso histórico, en el 
cual se superaron muchas dificultades. La aparición del cero como lo conocemos 
hoy por ejemplo, en el siglo V d de C, es uno de los últimos logros para el 
perfeccionamiento de este sistema. La característica principal del sistema de 
numeración decimal y de los demás sistemas posicionales es que la ubicación de 
un símbolo indica si se trata de unidades, decenas, centenas, millares, etc. 
Además la practicidad, la economía y la sistematicidad son las características 
principales de la numeración decimal. Es muy posible que la ciencia no hubiese 
avanzado tanto como la ha hecho hasta hoy, sino existiera el sistema de 
numeración decimal. (HENAO, s.d, p.35)  

Com relação a esses mesmos signos e construções que estamos comentando, Alcalá (2002, 

p.36) aponta: 

Cada signo, por ejemplo 6, cociente, +, 2, actúa como significante, es decir, 
remite a un significado acordado con anterioridad al aprendizaje del mismo…O 
sea, cada símbolo soporta un constructo mental genérico: el concepto 
matemático, concepto delimitado por la comunidad científica y la historia. El 
proceso de aprendizaje personal no consiste en otra cosa que en la apropiación 
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por el aprendiz de esos constructos genéricos: conceptos, relaciones, propiedades 
previamente establecidas. Apropiación que el sujeto hace utilizando sus recursos 
personales disponibles e integrando el nuevo conocimiento en el que ya poseía. 

Segundo estas considerações e as que se seguem, a matemática obedece a certas 

regras semânticas e sintáticas -assim sugeriram vários pesquisadores: Nesher (2000); 

Alcalá (2002); Sanz (2004); entre outros- ou seja, todas as expressões matemáticas têm um 

significado e uma forma especial de expressar-se. Com relação a isto, Sanz (2004, p.9) 

indica: 

Se puede llamar lenguaje matemático al lenguaje que nos permite expresar las 
matemáticas en un sentido muy amplio. Esta noción abarca tanto el lenguaje que 
se habla en un libro de matemáticas destinado a estudiosos como el que se 
encuentra en los artículos de las publicaciones de investigación. También es el 
lenguaje en el que hablan los matemáticos cuando discuten acerca de un teorema 
o en el que se enseña en las clases de matemáticas de cualquier nivel. Y en el que 
se resuelven problemas, ayudada o no la mente humana por instrumentos 
técnicos que van desde la regla y el compás a los calculadores numéricos, 
gráficos y ordenadores. Podemos también admitir dentro del lenguaje 
matemático a las instrucciones de uso y funcionamiento de todos los materiales y 
medios técnicos.     

Neste sentido, deve ser claro que a matemática não se restringe à linguagem formal, 

nem ao código; assim como a língua natural também não se restringe ao código. Ambas 

são sistemas de representação da realidade. Como sistemas de representação foram e são 

construídos continuamente, mantêm-se em pleno uso, nunca estão definitivamente 

acabados, vão sendo construídos e modificados à medida que são usados. Igualmente, 

cabe-nos notar que a linguagem matemática não é totalmente autônoma, ela requer da 

língua natural para expressar-se, de tal forma que ambas se constituem em duas linguagens 

distintas, ainda que com marcadas relações que manifestam a sua complementariedade. 

Nesher (2000, p.110) referindo-se a estas duas linguagens afirma: 

Comparten, por supuesto, las características de todo sistema simbólico, o 
lenguaje, en el sentido de que expresan el pensamiento y representan ciertos 
objetos o relaciones que se hallan fuera del lenguaje. El lenguaje natural, 
normalmente, trata del mundo que nos rodea, mientras que las matemáticas 
expresan pensamientos especiales y denotan objetos y relaciones que 
normalmente, aunque no siempre, pueden aplicarse a nuestro mundo. Hay 
pensamientos especiales que sólo pueden expresarse a través del lenguaje 
matemático.         

Podemos dizer que a aprendizagem da matemática entre outras coisas, avança 

graças ao domínio da sua linguagem, mais exatamente dos códigos notacionais próprios de 

cada nível da escolaridade. Entretanto, é de notar que não há domínio do código se não se 

tem um conhecimento semântico (significado) e também sintático (estrutura, regras 

operatórias, propriedades) do mesmo. Portanto, não tem sentido dominar o código (forma) 
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se este não está a serviço do conteúdo que compreende os conhecimentos mesmos e as 

suas possíveis aplicações. 

Finalmente, é necessário considerar que ainda que sejam muito importantes os 

aspectos semióticos da aprendizagem matemática, a atividade matemática vai além de 

qualquer atividade lingüística representacional ou simbólica, como indica Alcalá (2002, 

p.23)  

…ciertamente cuando leemos un texto, convertimos en representaciones 
subjetivas, en significados el conjunto de grafías que lo componen (escritura); 
cuando nos comunicamos con otros verbalmente utilizamos las palabras (sonidos 
ordenados) como soportes de los significados; cuando hacemos matemáticas 
utilizamos los signos propios de este ámbito para razonar y comunicar. En 
definitiva utilizamos las creaciones simbólicas como mediadores, como recursos, 
como herramientas para pensar y comunicar. 

Finalmente, deve-se indicar que não devemos assumir que os aprendizes são 

simples usuários dessa linguagem, ma sim que graças a ela devem apropriar-se de outros 

conhecimentos e desenvolver outras capacidades. Igualmente, devemos esclarecer que a 

matemática é mais que uma linguagem, é conhecimento, é instrumento de conhecimento, é 

lógica, é raciocínio, etc. 

 

3.2 COMPLEMENTARIDADE ENTRE MATEMÁTICA E LÍNGUA MATERNA  

Estamos de acordo com alguns autores tomados como referência no presente 

capítulo sobre a complementaridade entre a língua e a matemática. Além disso, 

valorizamos o carácter de conhecimento, instrumento de conhecimento e valor prático de 

cada uma destas disciplinas; ou seja, assumimos a sua importância desde o fato de 

trascender para diversas atividades humanas, pois o seu domínio é necessário para o 

desempenho ativo de qualquer indivíduo na sociedade. 

No que se refere às relações entre a língua e a matemática é sugestiva a afirmação 

de Machado (2001b, p.10) 

Entre a Matemática e a Língua Materna existe uma relação de impregnação 
mútua. Ao considerarem-se estes dois temas enquanto componentes curriculares, 
tal impregnação se revela através de um paralelismo nas funções que 
desempenham, uma complementaridade nas metas que perseguem, uma 
imbricação nas questões básicas relativas ao ensino de ambas. É necessário 
reconhecer a essencialidade dessa impregnação e tê-la como fundamento para a 
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proposição de ações que visem à superação das dificuldades com o ensino de 
Matemática.             

Apresentamos alguns exemplos práticos que também manifestam certas relações 

entre a língua e a matemática, ainda que a questão possa ser analisada com maior 

profundidade9.  

O primeiro que apontamos é que a matemática, pelo menos na cotidianidade, não se 

revela em estado puro, mas sim que se manifiesta “mesclada” com a língua natural em 

diferentes formas de discurso (oral e escrito) e desde diferentes níveis (o cotidiano, a 

escola, um centro de pesquisa, etc.) dando sentido a situações comunicativas concretas. 

Não tem sentido e não existe uma situação como, por exemplo, chegar a uma venda e 

dizer: - “5, 10, 2 e 3” e, o vendedor responder: - “10, 500”. Pois a realidade mostra que a 

situação é mais ou menos como a seguinte: -“Bom dia; por favor, me vende cinco 

bombons, dez pacotes de batata, duas tortas pequenas e três sacos de leite… Quanto é?... 

(o vendedor depois de realizar os cálculos pertinentes) - São dez mil e quinhentos pesos”.  

Outros exemplos dessa mistura entre a linguagem matemática e a língua natural são 

constituídos por os textos com conteúdos matemáticos que nos serviram para coletar os 

dados da presente pesquisa. No exemplo anterior e em tais textos mostra-se a relação de 

dependência e complementaridade entre ambas as linguagens. De igual forma manifesta-se 

a possibilidade e, sobretudo a necessidade de trabalhar ambos os campos do saber 

interdisciplinariamente.          

A modo de conclusão pode-se indicar que definitivamente a matemática também 

faz parte dos textos como qualquer conteúdo dos mesmos e se não há domínio de dito 

conteúdo, simplesmente não há compreensão total do texto. Também podemos afirmar que 

certos textos (a maioria) não podem prescindir dos conteúdos matemáticos para veicular as 

mensagens para que foram produzidos. 

 

 

 

                                                
9 Para maior aprofundamento no assunto recomendamos ver Machado 2001, em quem inspiramos algumas das idéias 
apresentadas neste trabalho.  
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3.3 TEXTOS E COMPREENSÃO DE TEXTOS 

Se consideramos, como aponta Grundy (apud SACRISTÁN, 2002, p.14) que o 

currículo,  

no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es, no se trata de un 
concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la 
experiencia humana. Más bien es un modo de organizar una serie de prácticas 
educativas.  

Desde essa perspectiva assumiremos que esse currículo inclui logicamente e, 

fundamentalmente a comunicação. Essa comunicação baseia-se, entre outras coisas, no 

intercâmbio de informação, apropriação de conhecimentos, teorias, conceitos, etc., os quais 

sempre nos chegam por meio de um texto. Isto implica que o texto entendido “como toda 

producción verbal (oral o escrita) que vehicula un mensaje lingüísticamente organizado 

tendiente a producir sobre su destinatario un efecto de coherencia” (MUGRABI 2002, 

p.13) e todos os seus gêneros (argumentativo, explicativo, descritivo, instrucional, etc.) 

constituem um dos componentes essenciais do processo de ensino-aprendizagem.  

Aprendemos as diferentes ciências por meio de textos argumentativos, explicativos, 

narrativos, etc. Os conhecimentos que apropriamos nos chegam por meio de textos que 

podem ser orais ou escritos; o discurso do professor em uma aula é um texto, o sermão de 

um padre é um texto; sempre estamos usando textos. Esse uso de textos é igualmente 

válido e necessário na aprendizagem da matemática. Goñi (2004, p.5) apresenta alguns 

exemplos localizados especificamente em objetos matemáticos: 

La expresión escrita “la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que 
equidistan de otro llamado centro; a la distancia común radio” es una 
información que se expresa por medio de un texto y con una tipología textual 
que podemos llamar, en una primera aproximación, escrita y descriptiva. La 
formula (x – a)2 + (y - b)2 = r2 representa también una circunferencia pero lo hace 
por medio de una tipología textual diferente. En este caso estamos hablando de 
lenguaje formal. Dibujar una circunferencia es escribir otro texto para 
representar el mismo objeto. Pero estamos frente a un texto cuya tipología es, 
asimismo, diferente. 

Bem, a compreensão de fatos, conceitos, teorias, etc., que geralmente estão contidas 

nesses textos (orais ou escritos), e que por sua vez estão diversificados em gêneros 

textuais, depende de variáveis diversas. A compreensão de um texto é conseguida mediante 

uma leitura que se faz do mesmo, porém esta leitura não é apenas um processo de 

codificação e de decodificação, mas sim que nela intervêm variadas operações 

psicolingüísticas e fatores que facilitam ou dificultam a compreensão. São precisamente 
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algumas dessas dificuldades e/ou fortalezas as que tentamos localizar no presente trabalho, 

com alguns textos específicos lidos por jovens e adultos neo-leitores.  

Bubner (1992, p.5), “señala que en su acepción cotidiana comprender significa 

comprender algo es decir, incorporar nuevos contenidos en el ámbito de nuestra 

competencia”. No mesmo sentido indica o autor (Ibíd., p.7) “que cuando decimos no lo 

comprendo quiere decir no puedo hacer nada con esto, no puedo introducirlo en el marco 

de mis orientaciones”. Ao contrário, se dissemos “compreendi” ou “agora compreendo” 

afirmamos ter superado o golpe. A coisa incômoda ou problemática foi assimilada ao 

círculo do meu saber e do meu poder, ou seja, agora forma parte de tudo aquilo de que 

disponho sem problemas. 

No caso da leitura, o leitor que compreende o que lê amplia a sua capacidade para 

estabelecer relações nos textos, consigo mesmo e com os outros. A compreensão textual é 

essencialmente o resultado da interação entre variáveis relacionadas com o sujeito, como 

os conhecimentos prévios que possua e variáveis relacionadas com o conteúdo, como a 

forma em que este esteja estruturado: A compreensão é completamente “mediada” pela 

totalidade dos procedimentos explicativos que a precedem e que a acompanham. Assim, ao 

remeter-nos à compreensão de um texto, devem-se considerar múltiplos fatores que 

condicionam dito processo, facilitando ou dificultando essa compreensão.  

 

3.3.1 Os textos no ensino-aprendizagem 

Assumimos que o texto é uma mediação imprescindível no ensino e aprendizagem. 

Visto desta forma, o texto é mais que um recurso didático entre muitos outros. Bronckart 

(apud MUGRABI, 2002, p.8), indica:  

en el ser humano existen representaciones racionales del mundo pero también 
subsisten representaciones ideosincráticas; estas representaciones son a veces 
heterogéneas  y discordantes, puesto que no son racionalizadas; 

la producción de textos constituye una tentativa de comprender el mundo, 
proponiendo una esquematización, una estructura configuracional que pretende 
ordenar lo que antes estaba fragmentado; 

expresándose verbalmente los sujetos aprendices tienen la posibilidad de re-
formular sus representaciones acerca de un determinado objeto de conocimiento; 

las intervenciones educativas sobre esas representaciones, materializadas en el 
texto, y sobre las formas lingüísticas que las expresan, pueden transformar las 
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representaciones que los sujetos tienen de si mismos y del mundo en el que 
viven” 

Além das anteriores, desde um ponto de vista pedagógico, o texto tem entre outras, 

as seguintes qualidades: 

• Por meio dele os/as aprendizes podem desenvolver capacidades comunicativas e 

apropriar-se de novos conhecimentos. 

• O uso do texto como mediador das práticas de ensino e aprendizagem oferece 

inumeráveis possibilidades de abordar os conteúdos das matérias de forma 

contextualizada e articulada às possibilidades (econômicas, sociais, culturais) 

dos educandos/as, no nosso caso, jovens e adultos/as. 

• Contribuem com a materialização das práticas interdisciplinares, cada vez mais 

necessárias. 

• Permitem um aproveitamento significativo de tempo e de recursos, já que 

geralmente, no campo do ensino e da aprendizagem possibilitam abordar 

conteúdos de diferentes áreas. 

• Mediante os textos podem-se evidenciar as problemáticas que afetam aos/as 

aprendizes e determinar formas de intervir sobre as mesmas.  

• Têm um sentido prático e podem resultar bastante significativos para quem se 

apropria deles. 

Portanto, um processo de ensino e aprendizagem comprometido com a formação de 

pessoas capazes de responder às exigências da sociedade atual deve centrar a sua atenção 

entre outras coisas, em garantir aos aprendizes o desenvolvimento das diferentes 

capacidades comunicativas (apropriação de gêneros textuais) e a apropriação dos 

conhecimentos básicos das disciplinas consideradas na educação de base. Isto só é 

possível, essencialmente, assumindo o papel dos textos como mediações para o ensino e 

para a aprendizagem; pois, o conhecimento e “la comunicación humana se concretan bajo 

la forma de textos a producir y a comprender. Textos diferentes unos de otros en función 

de los contextos en los cuales son producidos” Mugrabi (2002, p.17). 

As considerações que apresentamos com relação ao papel dos textos no ensino e na 

aprendizagem não implicam que o trabalho com textos seja privilegiado em sacrifício de 

outras atividades. Também, deveria-se articular no processo outro tipo de mediações para a 
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apropriação de conhecimentos, entre elas o uso de outros materiais didáticos, a resolução 

de problemas, a aproximação à história da matemática, as novas tecnologias educativas, 

etc.; as quais caberiam em outra análise diferente da qual nos propusemos aqui.  

 

3.4 DIFICULDADES NA COMPREENSÃO MATEMÁTICA 

Com base na pergunta principal do presente trabalho, encontramos a necessidade de 

definir o conceito de dificuldade, uma vez que ele se manifiesta um tanto ambíguo e vago 

na literatura em geral. Na enciclopédia Encarta 2006 uma dificuldade é definida como 

segue: 

(Del lat. difficultas, -ātis). Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que 

impide conseguir, ejecutar o entender algo bien y pronto.  

Assumiremos então, que una dificuldade é qualquer fator limitante que impede a 

realização com sucesso das atividades propostas aos/as pesquisados/as. Esses fatores 

podem ser lingüísticos ou extra-lingüísticos, matemáticos ou extra-matemáticos, intra-

psíquicos ou inter-psíquicos, etc. Além disso, dependendo do caso, poderiamos falar de 

diferentes níveis de dificuldade, já que seguramente umas podem ser superadas mais 

facilmente que outras. 

 Bem, na tentativa de analisar as dificuldades que têm os educandos/as para 

compreender os textos com conteúdos matemáticos devemos considerar todos os fatores 

possíveis que possam intervir nessa compreensão e, é claro que o matemático e o cognitivo 

têm lugar privilegiado para a análise. Sobre isto retomaremos algumas idéias da teoria dos 

registros de representação semiótica proposta por R. Duval.   

 Segundo Duval (2003) questões como: como compreender as dificuldades, muitas 

vezes, insuperáveis que muitos alunos têm na compreensão da matemática? Qual é a 

natureza dessas dificuldades? Onde estão? passaram a ter uma amplitude e uma 

importância particular com a recente exigência de uma maior formação matemática inicial 

para todos os alunos. Com base nestas questões o autor aponta que uma só abordagem para 

analisar as dificuldades da compreensão em matemática que os aprendizes vivem a diário 

não é suficiente e propõe uma abordagem cognitiva ressaltando a importância de:  
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a) as representações semióticas; as quais considera a partir do seu desenvolvimento 

como uma condição essencial para a evolução do pensamento matemático. Essa 

importância das representações semióticas é explicitada pelo mesmo autor da seguinte 

forma: 

Primeiramente, há o fato de que as posibilidades de tratamento matemático-por 
exemplo, as operaçoes de calculo – dependen do sistema de representaçao 
utilizado. Por exemplo, o sistema de numeraçao decimal de posiçao aferece mais 
possibilidades que os sistemas grego ou romano de numeraçao e, no entanto, a 
aquisiçao desse sistema de numeraçao pelos alunos nao é simples... A seguir, há 
o fato de que os objetos matemáticos, começando pelos números, nao sao objetos 
diretamente perceptíveis ou observáveis com a ajuda de instrumentos. O acesso 
aos números está ligado à utilizaçao de um sisterma de representaçao que os 
permite designar. (Ibid, p.13)  

 b) a grande variedade de representações semióticas utilizadas na matemática 

(sistemas de numeração, figuras geométricas, escrituras algébricas e formais, as 

representações gráficas e a língua natural).  

 Duval usa a expresão “registro” de representação para designar os diferentes tipos 

de representações semióticas utilizadas na matemática e aponta que existem quatro tipos de 

registros, apresentando-os da seguinte forma: 
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 Representação Discursiva Representação não-discursiva 

REGISTROS 
MULTIFUNCIONAIS 

Os tratamentos não são 
algoritmizáveis  

Língua natural 

Associações verbais (conceituais). 

Forma de raciocinar: 

Argumentação a partir de 
observações, de crenças…; 

Dedução válida a partir de 
definição ou de teoremas.  

Figuras geométricas planas ou em 
perspectivas (configurações em 
dimensão 0, 1, 2 ou 3). 

Apreensão operatória e não 
somente perceptiva; 

Construção com instrumentos. 

REGISTROS 
MONOFUNCIONAIS: 

Os tratamentos são 
principalmente 
algoritmos. 

Sistemas de escritas: 

Numéricas (binária, decimal, 
fracionária...); 

Algébricas; 

Simbólicas (línguas formais). 

Cálculo 

Gráficos cartesianos. 

Mudanças de sistema de 
coordenadas; 

Interpolação, extrapolação.  

Quadro 2: Classificação dos diferentes registros mobilizáveis no funcionamento matemático (fazer matemático, 
atividade matemática).  

 Com base nisto, segundo o autor, a originalidade do fazer matemático está na 

mobilização simultânea de pelo menos dois registros de representação ao mesmo tempo, 

ou na possibilidade de mudar em todo momento de registro de representação. Assim, a 

compreensão em matemática supõe a coordenação de pelo menos dois registros de 

representações semióticas. Duval ainda indica (2003) que existem dois tipos de 

transformação de representações semióticas que são radicalmente diferentes: os 

tratamentos e as conversões e, que normalmente não se tem cuidado de distingui-las. 

Os tratamentos são transformações de representações dentro de um mesmo 
registro: por exemplo, efetuar um cálculo ficando estritamente no mesmo sistema 
de escrita ou de representação dos números; resolver uma equação ou um sistema 
de equações; completar uma figura segundo critérios de conexidade e de 
simetria. 

As conversões são transformações de representações que consistem em mudar de 
registro conservando os mesmos objetos denotados: por exemplo, passar da 
escrita algébrica de uma equação à sua representação gráfica. (Íbid, p.16 ) 

As conversões e os tratamentos são vistos de uma forma desde o ponto de vista 

matemático e de outra forma desde o ponto de vista cognitivo. Desde o matemático dá-se 

uma maior ênfase aos tratamentos e, desde uma análise cognitiva o fundamental e decisivo 

na hora de analisar as dificuldades na compreensão matemática está nas conversões. Na 

seguinte citação o autor deixa clara a importância do que estamos apresentando:  
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Do ponto de vista matemático, a conversão intervém somente para escolher o 
registro no qual os tratamentos a serem efetuados são mais econômicos, mais 
potentes, ou para obter um segundo registro que serve de suporte ou de guia aos 
tratamentos que se efetuam em um outro registro. Em outros termos, a conversão 
não tem nenhum papel intrínseco nos processos matemáticos de justificação ou 
de prova, pois eles se fazem baseados num tratamento efetuado em um registro 
determinado, necessariamente discursivo (Quadro anterior). É por isso que a 
conversão não chama atenção, como se se tratasse somente de uma atividade 
lateral, evidente e prévia à “verdadeira” atividade matemática. Mas, do ponto de 
vista cognitivo, é a atividade de conversão que, ao contrário, aparece como a 
atividade de transformação representacional fundamental, aquela que conduz aos 
mecanismos subjacentes à compreensão. No entanto, essa diferença entre o 
estrito ponto matemático e o ponto de vista cognitivo não é muitas vezes levada 
em conta nas pesquisas em didática e no ensino de matemática. É preciso, então, 
se deter sobre aquilo que torna absolutamente necessário levar em conta o ponto 
de vista cognitivo nas análises das aprendizagens e naquelas dos processos de 
compreensão. (DUVAL, 2003, p.16).  

 Dentro das suas análises Duval aponta que é comum reduzir a conversão a uma 

codificação, o que reduziria a conversão a uma das formas mais simples de tratamento; 

processo no qual seria suficiente aplicar regras de correspondência para traduzir. De 

acordo com o autor essa situação deriva de uma visão superficial e enganadora da 

compreensão matemática.  

Poderiamos falar do domínio de diversos sistemas de representação e das 

conversões possíveis entre eles como capacidades psicológicas superiores segundo a 

proposta sociointeraccionista que abordamos no seguinte item. Ainda falta muito por dizer 

e conhecer nesta teoria dos registros de representação semiótica, porém, por agora, ficamos 

com estas idéias que retomaremos na análise dos dados.  

  

3.5 CAPACIDADES PSICOLÓGICAS SUPERIORES 

Vygotski em algumas das suas pesquisas e produções fala de dois tipos de 

capacidades psíquicas nos seres humanos: as inferiores e as superiores. As capacidades 

psíquicas inferiores são aquelas com as quais se nasce (formas primitivas de conduta), são 

as capacidades naturais e estão determinadas pela herança, ou seja, geneticamente. O 

comportamento derivado destas capacidades é limitado; está condicionado pelo que uma 

pessoa pode fazer empiricamente. 

As capacidades psíquicas superiores (atenção voluntária, memória lógica, análise, 

síntese, desenho, cálculo, etc.) são adquiridas e desenvolvidas através da interação social, 

não são inatas. Considerando que o indivíduo está imerso em uma sociedade específica 
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com uma cultura própria, estas capacidades estão influenciadas pela organização dessa 

sociedade e pela cultura. O comportamento derivado delas tem a possibilidade de melhorar 

continuamente. Mesmo assim, o conhecimento é resultado da interação social; na interação 

com os demais se adquire consciência de si, apropria-se o uso dos diferentes elementos 

comunicativos que, por sua vez, possibilitam pensar em formas cada vez mais complexas.  

As funções psíquicas superiores aparecem duas vezes no desenvolvimento do 

indivíduo, uma vez e em primeiro lugar como funções interpsíquicas, nas interações 

grupais, coletivas; ou seja, sociais; e outra vez como funções intrapsíquicas como formas 

internas que se manifestam nas ações individuais. De tal forma que todas as funções 

psíquicas superiores são relações interiorizadas de ordem social, são o fundamento da 

estrutura social da personalidade. “Su composición, estructura genética y modo de acción, 

en una palabra, toda su naturaleza es social; incluso al convertirse en procesos psíquicos 

sigue siendo cuasi-social” (VYGOTSKI, 1995, p.151). 

Assim, um aspecto central na psicologia sócio-interacionista tem que ver com o 

fato de que o desenvolvimento se consegue culturalmente e historicamente, o que supõe 

que os seres humanos sejam participantes ativos da sua própria formação para poder mudar 

o seu mundo e desenvolver a si mesmos. A aprendizagem socialmente elaborada é 

determinante no desenvolvimento da pessoa, a interação com os outros é fonte indiscutível 

de conhecimentos e de desenvolvimento de capacidades. 

Os lugares privilegiados para efetivar a interação, o desenvolvimento dessas 

capacidades e a aprendizagem são constituídos pelos espaços educativos “formais”. 

Portanto, é necessário que tanto a apropriação dos conhecimentos como o desenvolvimento 

das capacidades correspondentes sejam garantidos nas nossas propostas educativas. Isto 

implica que desde cada matéria e preferivelmente de forma interdisciplinar sejam 

analisadas e fundamentadas as contribuições que sejam possíveis sobre este tema. 
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3.5.1 As capacidades matemáticas básicas 

A experiência tem nos mostrado que a tendência comum nos programas de ensino 

da matemática é propor objetivos, indicadores de conquistas, parâmetros ou padrões que 

consideram apenas conceitos e competências específicas da área e em poucos casos há uma 

série de capacidades que são a finalidade fundamental do ensino da matemática 

relacionando-a com outras matérias. Esta característica poderia ser explicada segundo 

Delgado (2001, p.69), 

[…] por una tradición, donde generalmente han primado los conocimientos, los 
sistemas conceptuales y éstos no se han visto en su relación con los modos de 
actuación generales que son en última instancia los que permiten poner en 
movimiento dichos conocimientos y convertir el aprendizaje en desarrollo del 
individuo. 

Esta tarefa parece-nos necessária e pretendemos de algum modo iniciá-la na análise 

dos nossos dados, tentando definir algumas capacidades que no nosso modo de ver 

deveriam ser priorizadas no ensino-aprendizagem da matemática desde uma perspectiva 

interdisciplinar e, sobretudo que contribuem na compreensão dos textos que abordamos. 

Outro aspecto importante dessas capacidades é que a maioria delas adquire sentido em 

contextos diferentes ao da matemática, ou seja, outras ciências lhes atribuem significados e 

lhes dão uso. Ressaltamos entre outras capacidades: interpretar, identificar, calcular, 

representar em algaritmos, graficar, argumentar, comparar, resolver, visualizar 

espacialmente, etc.  

Finalmente, é importante ressaltar que ainda que Vygotski ao longo de toda a sua obra 

tenha explicitado somente algunas capacidades psicológicas como a linguagem, atenção 

voluntária, a memória lógica, etc., para o seu desenvolvimento segundo Silva (2005, p.29) 

“entendemos que otras funciones psíquicas están concurriendo. Tales como: describir, 

comparar, clasificar, relatar, argumentar, exponer, identificar, tomar decisiones y que se 

originan en lo social”. Portanto, essas capacidades não são desenvolvidas isoladamente; se 

não que fazem parte de um processo complexo de desenvolvimento e de aprendizagem que 

pode ser melhorado constantemente. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como questão central da presente pesquisa nos perguntamos inicialmente: Quais 

são as dificuldades e/ou fortalezas, no que se refere à compreensão de textos com 

conteúdos matemáticos por parte dos/as aprendizes do projeto de educação básica e de 

alfabetização que realiza a CLEBA no município de Itagüí, departamento de Antioquia-

Colômbia? Para dar resposta a esta questão perfilamos três fontes de informação. Em 

primeiro lugar estão os resultados dos textos 1, 2 e 3 sobre os quais os pesquisados/as 

apresentaram as suas produções; em um segundo momento estão aqueles que foram 

extraídos dos questionários (perguntas sobre as dificuldades encontradas) e entrevistas aos 

aprendizes e, finalmente, aqueles que são parte da revisão bibliográfica da pesquisa.  

O primeiro passo na análise dos dados foi fazer uma leitura minuciosa das respostas 

às diferentes questões (sobre os textos) apresentadas pelos pesquisados/as e dos 

questionários posteriores, bem como das transcrições das entrevistas grupais. Em seguida, 

para entrar em uma análise profunda dos dados passamos cada uma das produções dos 

pesquisados pelas fichas de análise (Apêndices K) elaboradas previamente com base em 

cada uma das questões que foram propostas a partir dos textos 1, 2 e 3. Estas fichas nos 

permitiram ir localizando os acertos e desacertos dos aprendizes em questões concretas 

propostas a partir dos textos. Logo, com este material, os questionários sobre dificuldades 

(Apêndice L) e os resultados das entrevistas grupais (Apêndice M) passamos a fazer as 

inferências que fundamentam a nossa análise.  

As seguintes são as análises que conseguimos explicitar. Até o item 4.7 

encontramos elementos que se centram no conhecimento matemático e nas capacidades 

importantes para o trabalho compreensivo com os textos. A partir do item 4.8 citamos 

algumas questões gerais que também alcançaram a influenciar no sucesso ou no fracasso 

por parte dos pesquisados/as na realização das atividades propostas. 
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4.1 MUDANÇA DE REGISTRO DE REPRESENTAÇÃO 

Apresentamos como uma primeira dificuldade ou fortaleza em alguns casos “a 

mudança de registro de representação”; ou seja, a passagem de uma forma de 

representação do objeto em questão a outra, como propõe Duval (2003). Mudamos de 

registro de representação, por exemplo, quando passamos um enunciado em língua natural 

a expressões matemáticas ou vice-versa; quando modelamos um problema para ser 

resolvido; quando graficamos um conjunto de dados, etc. Já indicamos no referencial 

teórico que desde um ponto de vista cognitivo os registros de representação são essenciais 

para a análise de algumas dificuldades na aprendizagem da matemática. Ainda que neste 

trabalho não alcançamos uma análise exaustiva considerando a teoria de Duval, vale a pena 

levantar algumas questões, já que grande parte do trabalho matemático tem que ver com a 

possibilidade de lidar com diferentes registros de representação semiótica. Neste sentido 

Duval (2003, p. 21) indica: 

Numerosas observações nos permitiram colocar em evidencia que os fracassos 
ou bloqueios dos alunos, nos diferentes níveis de ensino, aumentam 
consideravelmente cada vez que uma mudança de registro é necessária ou que a 
mobilização simultânea de dois registros è requerida (...) Existe como que um 
“enclausuramento” de registro que impede o aluno de reconhecer o mesmo 
objeto matemático em duas de suas representações bem diferentes...   

A compreensão em matemática implica a capacidade de mudar de registro. Isso 
porque não se deve jamais confundir um objeto e sua representação. Ora, na 
matemática, diferentemente dos outros domínios de conhecimento científico, os 
objetos matemáticos não são jamais acessíveis perceptivamente ou 
instrumentalmente (microscópio, telescópio, aparelhos de medida, etc.). O 
acesso aos conhecimentos matemáticos passa necessariamente por 
representações semióticas [...] 

 

Apesar de que muitas outras questões formuladas aos pesquisados/as exigem o tratamento 

ou conversão de registros de representação, só retomaremos duas dessas questões que nos 

mostram algumas fortalezas e debilidades a respeito. No transcurso de outras análises 

seguiremos fazendo alguns comentários no que se refere aos registros de representação.     

Atividades propostas: 

a) T2P2: Escrever em números quantos meninos/as e jovens estão desescolarizados/as 

no mundo. 
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A atividade não consiste simplesmente em passar o dado ao registro numérico, ela 

requer a compreensão da pergunta e a localização do dado no texto, elementos que também 

consideramos. Os dados apontam que 66,7% dos aprendizes não tiveram sucesso nesta 

questão. Porém, é de se observar que outros aprendizes conseguiram um bom desempenho, 

pois o 33,3% restante teve sucesso, ou seja, apresentaram o dado (113.000.000) como foi 

solicitado. Apresentamos alguns desses registros que revelam erros e acertos: 

Acertado: 

 

Errado: 

 

 

 

 

b) T3P5: Apresentar de outra forma a informação contida no gráfico (tabela, diagrama, 

etc.). 

Neste caso nenhum dos pesquisados/as realizou completamente o trabalho 

proposto, 74,1% não percebeu de nenhuma forma a informação contida no gráfico e 25,9% 

apresentou algum dado no sentido proposto, tentando mudar de registro de representação. 

Alguns deles são: 

 

 

 

 

 

 

Representação de B10     Representação de A13 
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Representação de A7 

Observamos neste caso tentativas positivas de apresentar os dados contidos no 

gráfico seja mediante uma tabela ou um texto. O maior avanço, trabalho que nos parece 

bastante positivo, é o de A7 que apresentou os dados em forma de texto. Este pesquisado 

somente teve um erro ao apresentar o dado de transporte gasto pela família Ramírez no 

mês de julho que corresponde a $ 25.000 e foi lido como 0.   

Conclusão: Mudar de formas de representação é uma das aplicações que dão vida e 

sentido à matemática e justificam o seu uso. Não teremos que dar muitas voltas para dizer, 

por exemplo, o importante que é usar o sistema de numeração decimal, para representar e 

operar com todo tipo de quantidades sem escrever muito. Maravilhoso foi o passo que deu 

a álgebra ao construir um sistema de representação próprio quando antes eram 

intermináveis as páginas que se requeriam para resolver uma equação. Por exemplo, em 

determinadas situações é muito cômodo usar um plano ou um mapa, em vez de escrever 

tudo o que ele sugere. Aprender matemática também é aprender a lidar com sistemas de 

representação. D’Amore (2004, p.99) baseado na teoria de Duval enfatiza que: 

La construcción de los conceptos matemáticos depende estrechamente de la 
capacidad de usar más registros de representaciones semióticas de esos 
conceptos: 1) representarlos en un dado registro; 2) tratar tales representaciones 
en el interior de un mismo registro; 3) convertir tales representaciones de un 
registro dado a otro.       

Assim que o trabalho com registros de representação desde esta perspectiva é uma 

necessidade sempre vigente na aprendizagem da matemática. É necessário fazer efetivo 

esse trabalho mediante propostas didáticas específicas que o explicitem. Já Duval (apud 

D`AMORE, 2004, p.99) reclama essa didática específica quando indica: 

La renuncia del estudiante a la devolución (obviamente inconsciente), la 
incapacidad del estudiante para implicarse (como consecuencia de los resultados 
negativos en los diferentes intentos), asumiéndose la carga directa y personal de 
la responsabilidad de la construcción del conocimiento, se hallan ligadas a la 
incapacidad (a veces solo supuesta) de representar, de tratar o de convertir, por 
falta de una didáctica específica. El maestro podría en efecto, no preocuparse de 
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los componentes individuales de la construcción a causa de una supuesta 
identidad entre semiótica y noética10.      

 

4.2 CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE ALGUNS SIGNOS E EXPRESS ÕES 

Analisamos como outra possível dificuldade ou fortaleza segundo o caso, para a 

compreensão dos textos com conteúdos matemáticos por parte dos pesquisados/as, o 

(des)conhecimento e/ou (não) uso de alguns símbolos matemáticos, sejam isolados ou 

formando organizações nos textos; o que repercute irremediavelmente na compreensão do 

texto como totalidade. Essas dificuldades podem ser classificadas como semânticas, 

sintáticas e pragmáticas. Com relação a isso, Machado (2001b, p.111) nos recorda que o 

estudo dos sistemas de signos –a semiótica- comporta três níveis de abordagem: 

O sintático, que trata das relações dos signos entre si, do modo como se 
combinam para formar signos compostos, abstraindo o significado de cada signo 
bem como qualquer relação entre os signos e os interpretantes; 

O semântico, que trata das relações entre os signos e seus significados, e 

O pragmático, onde os signos são considerados em suas relações não só com os 
significados mas também com os usuários, os interpretantes. 

 

Alguns dados neste sentido, que também têm que ver com o uso de registros de 
representação, são apresentados a seguir.  

 

Atividades propostas: 

a) T2P4: O que significa o seguinte enunciado: as mulheres representam 63% dos 

analfabetos  

Nesta questão encontramos que alguns participantes têm uma idéia prática do 

conceito de porcentagem, já que pelo menos conseguiram estabelecer uma relação “maior 

que” neste dado que ultrapassa 50% da população em questão (homens e mulheres). 

Alguns dos dados apresentados pelos educandos/as como resposta para a questão e que 

podemos considerar como acertados são os seguintes: 

A1T2P4:  que existen más mujeres que hombres analfabetas. 

                                                
10 Semióse: Produção de uma representação semiótica. 
 Noese: Apreensão conceitual de um objeto. 
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A3T2P4: las mujeres representan el 63% de los analfabetas o sea la mayor 
parte de la población.  

B1T2P4: son más las mujeres que son analfabetas que los hombres. 

B5T2P4:  hay más mujeres analfabetas que hombres. 

 

A maioria, 70,4% dos pesquisados/as, apresentou explicações que não revelam 

compreender a expressão e somado a isto 18,5% não apresentou nenhuma explicação. 

Algumas respostas que se consideraram como “apresentou uma explicação que não é 

válida” são as seguintes: 

  A6T2P4: si porque hay 63% que vienen a ser 555 millones. 

 A7T2P4: significa 335.000.000 de mujeres son analfabetas. 

A8T2P4: es decir que las mujeres representan el 63% de los analfabetas. 

B8T2P4: Para mi significa que hay que apoyar el grupo femenino para que 
salgan adelante en su educación.  

 

É interessante ressaltar o caso de B8T2P4 que ainda que não tenha uma resposta no sentido 

em que foi solicitada, ele/ela mostrou uma preocupação com o problema do gênero, 

sugerindo que se apóie a educação das mulheres. De alguma maneira aqui se vê 

compreensão do enunciado, pois se assume esse 63% como um índice alto, o que aparece 

como dado preocupante.    

 

b) T2P1: Localizar segundo o texto, quantas pessoas são analfabetas no mundo 

A questão pela qual pergunta se neste item é do tipo “de resposta literal”, ou seja, a 

resposta é encontrada literal e diretamente no texto. 

Neste aspecto os dados estão perto de um equilíbrio entre o sucesso e o fracasso na 

atividade proposta. 25,9% dos pesquisados/as conseguiram encontrar o dado solicitado e 

responder a pergunta completamente. Com relação a isso se considerou que o pesquisado 

respondeu completamente quando apresentou mais que o dado isolado: são exemplos desta 

situação: A8T2P1, B3T2P1, B6T2P1, etc. 
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• 880 millones de personas no saben leer ni escribir. 

• Se puede asegurar que hay 880 millones de personas que no saben leer 
ni escribir. 

• Hay 880 millones de personas analfabetas. 

• En el mundo son 880 millones de personas analfabetas. 

 Nesta mesma questão, foram separados aqueles pesquisados (29%) que só 

apresentaram o número solto ou o apresentaram com uma interpretação incorreta, são 

exemplos deste caso A1T2P1, A7T2P1, B5T2P1, B12T2P1, etc.  

• 880 000 000 es la quinta parte de la población mundial. 

• 880 000 000 

• 880 millones 

Finalmente, 33,3% dos pesquisados/as não conseguiram encontrar o dado solicitado 

ou apresentaram um dado incorreto e aparecem dados como: 

• Según la UNESCO 880 personas son analfabetas. 

• Según la UNESCO la quinta parte. 

• 103 ciento personas hay en Colombia. 

 

c) T2P10: Explicar o que é a quinta parte de uma quantidade 

Os dados não mostram um bom desempenho nesta questão. 59,3% dos 

pesquisados/as não apresentaram explicação alguma; 18,5% apresentaram uma explicação 

confusa e outros 18,5% não apresentaram uma explicação suficiente.  

 

Explicación de A11 

 

 

 

 

A explicação de A11 com esta representação mostra uma confusão 
sobre o que é a quinta parte de uma quantidade. Vemos que 
representou ½ do conjunto proposto por ele/a mesmo/a.  
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Resgatamos aquelas respostas de sucesso por parte dos pesquisados/as: 

 

 

 

 

Explicação de B3    Explicação de B8  

Também, pode-se apreciar nesta atividade o trabalho com registros de 

representação. Temos neste caso a expressão “a quinta parte” em língua comum. B8, por 

exemplo, explica o que significa essa expressão ajudando-se com o registro numérico e B3 

apóia-se em um registro gráfico ou como são chamados por D’Amore (2004) registro de 

esquemas pictográficos.    

Conclusão: Inicialmente, caso a) pode-se apreciar que há dificuldades que se 

manifestam no fato de que nos textos aparecem expressões que não têm significado para os 

aprendizes, seja porque eles/as carecem de uma apropriação desse significado; o 

significado original dessas expressões não é o que lhe atribuem ou têm dificuldades para o 

seu uso/aplicação. De uma maneira mais simples, pode ser que eu me encontre com um 

signo matemático que nunca vi, portanto, ele não tem significado para mim; também, é 

possível que eu tenha visto o signo em vários momentos, mas dei a ele um significado 

diferente ao original. Igualmente, é possível que eu disponha de alguns elementos referidos 

a dito signo, mas não saiba aplicá-lo a situações concretas nem usá-lo em diferentes 

registros de representação. Finalmente, também pode haver um domínio “completo” do 

signo, ou seja, sei o que significa, o conceito que o encerra, posso explicá-lo e aplicá-lo a 

uma situação dada, que é, entre outras coisas, o que busca o ensino da matemática.  

No caso b) pergunta-se por um dado numérico. Alguns pesquisados/as encontram o 

dado solicitado, porém ao escrevê-lo omitem cifras, o que nos mostra que possivelmente 

algo está passando, inicialmente com a leitura do número e logo com sua escrita. Em 

outros casos não se localiza o dado solicitado, o que se pode ver como uma falta de 

compreensão da pergunta, do texto propriamente dito ou do sistema de numeração 

decimal; situação que impede a localização da resposta correta. Podemos afirmar que não 

encontrar um número no texto é traduzido em uma dificuldade relacionada com a aplicação 



 

 

68 

 

dos números, pois eles têm sentido em contextos e situações concretas e neste caso o dado 

numérico está aplicado como parte das informações de um texto.  

No caso c), na hora de explicar a expressão “a quinta parte de uma quantidade”, 

parece não haver uma clareza a que dita expressão se refere; o que se evidencia na ausência 

de “argumentos” que explicitem uma compreensão suficiente, a exceção dos três casos 

com sucesso. O desconhecimento, neste caso do conceito de fração, que implica múltiplos 

registros de representação semiótica, tem como conseqüência no que se refere à 

compreensão dos textos uma construção equivocada do significado do texto. Por exemplo, 

o texto apresentado aos pesquisado/as indica que “a quinta parte da população mundial é 

analfabeta”, ressaltando uma questão de essencial importância no texto e a partir da qual 

se desenvolvem outras idéias importantes. Não entender a fração “um quinto” neste 

contexto implica que possivelmente o leitor não lhe dê sentido à magnitude da 

problemática que desenvolve o texto. 

 

4.3 COMPREENSÃO DE CONVENÇÕES E ASSOCIAÇÃO DE EIXOS EM 

GRÁFICOS DE BARRAS 

A leitura e desenho de tabelas e gráficos compreendem um componente mais da 

educação matemática e, sobretudo uma necessidade da nossa sociedade matematizada. 

Nesta atividade sempre são feitas interpretações diversas. Matematicamente interpretar 

pode ser entendido como: “atribuir significado a las expresiones matemáticas de modo que 

éstas tomen sentido en función del propio objeto matemático o en función del fenómeno o 

problemática real de que se trate” (DELGADO, 2001, p.73). 

Seguindo o referido autor e segundo o trabalho que propomos aqui, podemos dizer 

que o desenvolvimento da interpretação é importante para conseguir que os aprendizes 

dêem o sentido apropriado aos conteúdos matemáticos presentes nos textos, às soluções de 

problemas que resolvem, às respostas obtidas nas calculadoras e nos computadores, etc. 

Com o desenvolvimento desta capacidade se buscaria principalmente evitar que os 

aprendizes assumam respostas ou dados “calculados” sem parar para analisar o significado 

e pertinência dos mesmos.  
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Falando dos gráficos, Curcio (apud Batanero et al. s.d, p.3) descreve três níveis 

distintos de compreensão dos mesmos: 

Leer los datos: este nivel de comprensión requiere una lectura literal del gráfico; 
no se realiza interpretación de la información contenida en el mismo. 

Leer dentro de los datos: incluye la interpretación e integración de los datos en el 
gráfico; requiere la habilidad para comparar cantidades y el uso de otros 
conceptos y destrezas matemáticas. 

Leer más allá de los datos: requiere que el lector realice predicciones e 
inferencias a partir de los datos sobre informaciones que no se reflejan 
directamente en el gráfico. 

Este mesmo autor estudou com alunos de 4a a 7a do ensino fundamental, o efeito 

que sobre a compreensão das relações matemáticas expressadas nos gráficos têm os 

seguintes fatores: 

• conhecimento prévio do tema ao qual se refere o gráfico; conhecimento prévio 

do conteúdo matemático do gráfico, isto é, os conceitos numéricos, relações e 

operações contidas no mesmo; 

• conhecimento prévio do tipo de gráfico empregado (gráfico de barras, 

pictograma, etc.). 

Encontrou que as principais dificuldades aparecem nos dois níveis superiores (“ler 

dentro dos dados” e “ler além dos dados”). 

No nosso caso definimos alguns aspectos iniciais essenciais na leitura do gráfico. O 

primeiro passo nessa leitura e que, é lógico, influencia na compreensão ou não, é ter claro 

(ler, interpretar) quais são as convenções; por exemplo, no gráfico que apresentamos aos 

pesquisados/as, a cor branca das barras foi usada para representar os gastos em alimentação 

e a cor preta foi usada para representar os gastos em transporte. Se o leitor não interpreta 

inicialmente esta convenção, a leitura do gráfico será impossível.  

Atividades propostas: 

a) T3P1: indicar em qual mês a família Ramírez teve maior gasto em alimentação  

Observou-se um bom desempenho nesta questão, na qual 55,5% dos pesquisados/as 

apresentaram corretamente o dado solicitado e a sua interpretação e 11,1% apresentaram o 
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dado correto embora sem interpretação. Os demais registros estão distribuídos entre dados 

incorretos ou sem resposta. Ressaltamos alguns dados a respeito.  

 

 

Resposta de A11 

  

 

 

Resposta de A1 

Ainda que A1 tenha feito mais que solicitado, pode-se observar que apresenta um 

dado que corresponde ao mês de dezembro: 250.000. Porém, não temos certeza se este 

dado foi referido por A1 aos gastos em alimentação ou a uma má leitura dos gastos em 

transporte. Observamos, também, que o dado 275.000 não corresponde a nenhum gasto 

durante o semestre.  

 

Um segundo passo essencial na leitura dos gráficos de barras é associar os eixos de 

maneira a fazer as interpretações pertinentes. Diferenciamos este aspecto do anterior 

(compreensão de convenções em gráficos estatísticos) porque os dados mostraram que 

apesar de que muitos educandos/as indicarem corretamente o mês em que houve mais 

gastos em alimentação, não aconteceu o mesmo ao solicitar-lhes a quantidade gasta 

durantes esse mês.  

Com relação a isso, só 25,9% dos pesquisados/as apresentaram o dado correto e a 

sua interpretação e 48,1% apresentaram um dado incorreto. Assim, foram vários os casos 

nos quais o mês foi encontrado corretamente, mas a quantidade gasta nesse mês não foi 

bem relacionada. A maioria é similar ao seguinte:    
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Resposta de A7 

 

Conclusão: Só analisamos dois ou três aspectos que fazem parte da estatística com 

a intenção de ressaltar a sua importância e possibilidades no marco da EJA. Basta que 

vejamos um jornal, uma revista ou a televisão -sobretudo nestes dias de eleições 

presidenciais- para ver a grande quantidade de aplicações estatísticas que se encontram 

nesses meios de comunicação. Esses casos concretos nos mostram que a estatística faz 

parte da nossa cotidianidade sem importar qual seja o nosso nível de formação. 

Atualmente, essa informação chega até nós principalmente por meio de tabelas e gráficos, 

o que implica, como acabamos de ver, nos dados analisados, que o aspecto visual é 

decisivo nesta forma de representação de fatos e fenômenos. Buehring, Flores e Moretti 

(2005, p.24) indicam que:  

A exposição de dados através de gráficos e tabelas faz parte da linguagem 
universal matemática e sua compreensão é requisito básico para a leitura de 
informações e análise de dados. No entanto, para um receptor não alfabetizado 
em estatística os modos de representar a complexidade de informações podem 
oferecer dificuldades de entendimento. O não entendimento, a interpretação 
intuitiva ou equivocada da matemática estadística pode ser uma forma de 
exclusão do indivíduo da sua cidadania, tornando-o um sujeito mais facilmente 
manipulável. 

Neste sentido, segundo os nossos dados, encontramos que alguns pesquisados/as 

não tiveram uma aproximação formal na escola com os conteúdos estatísticos. Entretanto, 

não podemos desconhecer que graças a outras interações e nas quais são apresentadas a 

eles informações através dos meios que mencionamos (jornais, revistas, televisão, etc.) os 

jovens e adultos/as (nem todos) puderam desenvolver algumas idéias e estratégias (quase 

sempre incompletas) para interpretar essas informações ainda que não estejam em 

capacidade de produzi-las. Corresponde aos educadores/alfabetizadores aproveitar esta 

situação na sala de aula para avançar positivamente no horizonte dessa “alfabetização 

matemática” que estamos indicando.  
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4.4 PROBLEMAS MATEMÁTICOS BÁSICOS A PARTIR DE DADOS 

PRESENTES NOS TEXTOS 

Propor um problema é produzir um texto e dispor-se a resolvê-lo implica 

compreendê-lo; com algumas características especiais no caso da matemática e afins 

(apresentar e/ou remeter a informações quantitativas, gráficas, geométricas). Ainda que 

geralmente a redação do problema seja curta, ele pode nos remeter a outros conhecimentos 

inclusive de outras ciências. A resolução do problema também consiste em produzir um 

texto explicativo-argumentativo diferenciado, que considera procedimentos lógicos para 

encontrar uma solução válida. 

“Resolver es encontrar la solución a una duda o un problema o la manera de vencer 

una dificultad. Solucionar” (Moliner: 1998, p.940). Em matemática resolve-se quando 

encontramos um método ou via que conduza à solução de determinado problema. 

Ainda que inicialmente este aspecto não pareça fazer parte da compreensão dos 

textos, a pesquisa nos mostrou a sua verdadeira necessidade; já que, muitas das inferências 

que se fazem de um texto com conteúdos matemáticos implicam a resolução de um 

problema elementar.  

No que se refere a esses problemas é importante considerar que a barreira inicial 

para quem os resolve é saber qual é a representação matemática do problema verbal em 

questão. Já que geralmente 

en la forma de anunciar estos problemas aparecen palabras que pertenecen al 
lenguaje matemático y que se presentan con símbolos propios como: doble, 
mitad, triple, mayor, sumado, aumentado, restado, disminuido, etc., que son 
utilizados frecuentemente por los maestros, y que muchas veces no son 
comprendidos por los alumnos. En otras palabras, la dificultad matemática de un 
problema estriba, muy a menudo, en el lenguaje técnico del enunciado y en su 
nivel de comprensión por parte de los estudiantes. (UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA: N 14, 2001, p.24) 

Avançar na resolução do problema exige de quem o resolve a capacidade de 

interpretar esse problema que está escrito em língua natural e passá-lo a uma proposição 

matemática apropriada (aspecto que de certa forma já indicamos quando nos referimos à 

mudança de registro de representação) para continuar com a sua resolução geralmente 

aplicando um algoritmo. Este tipo de capacidades dispõe ao aprendiz para enfrentar-se com 

um grande número de problemas de um modo lógico e ordenado. 
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Atividades propostas:  

a) T1P6: Encontrar a área de uma figura a partir de outra que tem o dobro da área da 

primeira 

Este item tem essencialmente duas formas de solução, em primeiro lugar e era o 

que esperávamos, fazer uma análise semelhante a: “se a área do quadrado é de 100cm2 e o 

triângulo ocupa a metade do espaço que ocupa o quadrado, então a área do triângulo é de 

50cm2”. A segunda solução possível e que não foi observada em nenhum dos registros 

seria aplicar a fórmula para achar a área do triângulo, pois conhecíamos a sua base e altura. 

É de notar que alguns pesquisados/as, ao não traçarem a diagonal do quadrado, obtiveram 

dois retângulos o que indica um erro nos passos anteriores; contudo, considerou-se o 

raciocínio que fizeram neste ponto tendo como base os dois retângulos iguais obtidos. 

Assim, considerou-se segundo os dados que 30% dos pesquisados/as procederam 

adequadamente nesta questão e os demais ou o fizeram incorretamente ou não o fizeram. 

Chamamos a atenção para o bom desempenho desse 30% indicado, pois a atividade 

implica pensamento dedutivo que em alguns casos apresenta-se como difícil inclusive para 

os aprendizes de níveis superiores. As seguintes são algumas respostas tanto erradas como 

acertadas: 

 

 

Resposta de A1 

 

 

 

Resposta de A5 

 
 
 
 
   

Resposta de B8 
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b) T2P9: Calcular o número de analfabetos funcionais da Colômbia a partir de um 

problema já proposto. 

26% dos pesquisados/as conseguiram resolver satisfatoriamente a questão que 

consistia em decidir que operação realizar e aplicar o respectivo algoritmo. Apresentamos 

o procedimento e solução de B11 a esta questão que resulta interessante.  

 

 

 

Resolução de B11 

 

c) T3P4: calcular quanto dinheiro a família Ramírez gastou em alimentação durante o 

segundo semestre de 2004. 

Só 2 pesquisados/as realizaram completamente a atividade, os demais não tiveram 

sucesso seja porque extraíram os dados incorretos, não calcularam corretamente ou 

simplesmente não resolveram a questão. Recordemos que esta atividade implica outras 

capacidades que já foram analisadas atrás, sobretudo a questão da compreensão de 

convenções e associação de eixos em gráficos de barras, para logo proceder a extrair os 

dados e somá-los.  

 

 

 

 

 

Resolução de A7 
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Resolução de B12 

Observamos aqui duas repostas diferentes para a mesma questão. A7 errou na leitura de 

alguns dados e no cálculo. B12 por sua parte conseguiu encontrar os dados e somá-los 

corretamente.   

d) T2P5: decidir segundo o texto, se no mundo tem mais homens analfabetos ou mais 

mulheres analfabetas e justificar a resposta. 

Encontramos que 14,8% dos pesquisados/as tiveram sucesso total nesta questão, ou 

seja, responderam e justificaram corretamente. (A1T2P5, A10T2P5, etc.). 14,8% 

responderam corretamente, mas não apresentaram justificativas válidas à luz dos dados do 

texto e 14,8% responderam corretamente, mas sem justificar. De qualquer forma os dados 

mostram que 44,8% conseguiram responder a esta questão. Também se apresentaram casos 

de respostas (15,5%) subjetivas, ou melhor, não desde o texto, mas sim desde o que os 

aprendizes achavam que poderia ser uma resposta. São exemplos deste tipo de respostas 

A2T2P5, A3T2P5, B9T2P5, B11T2P5. Vejamos:  

• Hay más mujeres analfabetas porque el hombre salía más fácil a estudiar 

aunque hubiera mucha violencia. 

• Hay más mujeres analfabetas por la antigua idiosincrasia o costumbres 

machistas. 

• Hay más mujeres por estar pendientes del hogar. 

• Hay más mujeres analfabetas porque anteriormente le daban estudios a los 

hombres porque según los padres las mujeres eran del hogar. 
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e) T2P6: Calcular com dados do texto quantos homens analfabetos tem no mundo. 

Somente dois pesquisados/as conseguiram responder satisfatoriamente a esta 

questão que consistia em encontrar o total de analfabetos no mundo e restar o número de 

mulheres. (B3T2P6, B8T2P6). Esta questão requer vários momentos que implicam 

esforços intelectuais para os aprendizes já que devem encontrar os dados no texto, 

atividade que implica ler compreensivamente com um objetivo. Logo devem fazer um 

raciocínio que lhes permita propor o problema e resolvê-lo e ato seguido responder a 

questão proposta. 

 

 

Resposta apresentada por B8 

Conclusão: Para os/as pesquisados/as a exigência resulta ser maior neste tipo de 

atividades (a resolução de problemas como propomos); devido a que, por um lado exige-se 

encontrar os dados no texto a partir da compreensão da pergunta correspondente e, de 

outro lado deve-se resolver um problema matemático. Não nos deteremos muito para dizer 

que tão importante é a resolução de problemas na aprendizagem da matemática. 

Subjetivamente poderia dizer que “a resolução de problemas é a alma da matemática”. 

Aqui ficou demonstrado que é possível e, sobretudo necessário, desde a nossa perspectiva, 

trabalhar a resolução de problemas a partir dos textos que se propõem para abordar outras 

matérias ou problemáticas. 

 

4.5 INSTRUÇÕES QUE IMPLICAM DESENHO E MEDIÇÃO 

Pareceu-nos importante retomar este aspecto, que foi abordado no Texto 1 porque 

compreende conteúdos que são necessários para a execução das instruções que propunha 

dito texto. Assumimos que se um conceito (como o de quadrado) foi apropriado e 

compreendido, isto não se trata somente de ter uma construção mental do objeto em 

questão, trata-se de poder fazer com ele, de poder utilizá-lo em situações diversas.    
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Atividades propostas: 

a) T1P1: desenhar um quadrado de 10cm de lado 

No que se refere ao desenho do quadrado observamos um bom desempenho. 74,1% 

dos pesquisados/as reconhecem um quadrado; entretanto não demonstram precisão no seu 

desenho. Do mesmo modo observou-se que as medições realizadas não são precisas para 

77,8% dos pesquisados que geralmente cometeram erros de uso do instrumento de medida 

(a régua graduada), por exemplo, o registro A9TIP2 mostra um quadrado de 11cm de lado 

e A11T1P2 um de 9cm de lado. Igualmente, os dados mostram que alguns pesquisados/as 

não têm suficiente claridade para diferenciar as unidades de medida, por exemplo, 

apresentam-se casos nos quais o pesquisado/a iniciou a sua medição pelo lado das 

polegadas e, ao ver que a folha não tinha espaço para tal medição, passou para a segunda 

opção, que era medir pelos cm. (tratava-se de réguas de dupla função: milímetros e os seus 

múltiplos e polegadas). Um dos sujeitos pesquisados explicitou a sua dificuldade: 

B12: La dificultad: no sabía como colocar la regla, si por los números 

grandes o por lo números de rayitas. 

Neste mesmo sentido marca-se mais a situação de BIT1P2 que desenhou um 

retângulo de 3cm x 4cm, totalmente fora da proposta. 

A maioria dos pesquisados/as (77,8%) manifestan cohnecimento do conceito de diagonal. 

Embora, em alguns casos (18,5%) traçaram uma paralela em um par de lados do quadrado 

ou da figura obtida. No que se refere ao conhecimento de que uma diagonal divide o 

quadrado em dois triângulos iguais houve um pouco de confusão; entretanto, isto é, ao 

parecer, mais atribuível à forma na qual a pergunta foi proposta que ao desconhecimento 

dos/as pesquisados/as. No total 63% confundiram as figuras ou não resolveram a questão. 

 

 

 

 

 

 

Desenho de B10      Desenho de B2 
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Desenho de A1       Desenho de B13 

Conclusão: Como já indicamos em outras ocasiões, o trabalho com outros tipos de 

registro de representação é muito importante em matemática e a geometria é muito 

enriquecedora nesse sentido. Os nossos dados mostram dificuldades, em alguns casos, no 

desenho de figuras geométricas e na medição pelo menos usando instrumentos de medida 

comuns. Esta situação chama a atenção para a necessidade de programar com os/as 

aprendizes atividades que favoreçam o trabalho geométrico e a medição que, também, 

consideramos conteúdos importantes na “alfabetização matemática”. 

 

4.6 ORIENTAÇÃO SOBRE UM DESENHO (PLANO) 

Na nossa vida diária, nos movemos em um espaço tridimensional no qual se 

observam objetos com formas, tamanhos e posições variadas; utilizamos expressões que 

nos localizam com respeito a algo (à direita, à frente, atrás, acima, abaixo...); organizamos 

o espaço da nossa casa ou outros lugares, etc. Estas atividades requerem o domínio de 

conhecimentos sobre o espaço que são muito úteis. Se quisermos ir um pouco mais longe 

nesta análise, quando temos que dar instruções a alguém para encontrar um lugar, 

descrever determinado espaço ou construir e/ou ler um plano ou um mapa, encontramo-nos 

diante das situações que já não são tão espontâneas, mas que igualmente fazem parte da 

nossa cotidianidade e além disso requerem o desenvolvimento de capacidades em um nível 

superior.  

A orientação é a capacidade de avaliar com precisão a relação espacial entre o 

nosso corpo, ou as coisas do nosso entorno e o meio ambiente e de tratar as modificações 

desta relação no curso dos nossos próprios deslocamentos. A orientação concreta-se 

principalmente em três sistemas de referência básicos: 
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• Com relação ao próprio eu. 

• Com relação aos objetos. 

• Com relação ao sistema geográfico. 

Essa capacidade de interagir no espaço se desenvolve desde a nossa infância. 

Poderíamos dizer que desde o ventre materno, que já se concebe como um “espaço”, 

começamos a desenvolver a nossa orientação intuitiva. Entretanto, orientar-nos em espaços 

mais amplos e com pontos de referência diferentes ao próprio eu ou a objetos próximos a 

nós implica passar a um nível superior dessa orientação, o que requer também de certas 

mediações específicas que a tornam possível. Destacamos entre essas mediações as 

direções, os mapas, os planos e alguns sinais. 

 

Atividades propostas: 

a) T1P3: Marcar os ângulos do quadrado desenhado da forma indicada. 

As instruções do texto para esta questão são as seguintes: 

• Coloque no ângulo superior esquerdo do quadrado a letra A. Coloque no 

outro ângulo superior a letra B. 

• Coloque no ângulo inferior direito do quadrado a letra D. Coloque no 

outro ângulo inferior a letra C. 

Concluímos segundo os dados, que a maioria dos/as pesquisados/as não têm uma 

idéia prática do que é um ângulo e apresentam alguma dificuldade para orientar-se pelo 

menos sobre o papel. Em primeiro lugar, ressaltamos que 9,3% localizaram pontos seja 

sobre um dos lados do quadrado ou por fora dele sem localizar um ângulo. Observemos 

como foram dispostas as letras A, B, C, D. 
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Desenho de A7     Desenho de B13 

Em segundo lugar, observaram-se algumas confusões para diferenciar a direita da 

esquerda no desenho realizado (70,4%) e ou o superior do inferior (59,3%). 

  

 

 

 

 

Desenho de B4     Desenho de A2 

Porém, estamos conscientes que para os/as educandos/as esta atividade apresenta-se 

em certo sentido complexa e alguns deles se desempenharam acertadamente (22,2%). Um 

desses casos é A1, que apesar de não ter tido sucesso nas instruções anteriores (não traçou 

a diagonal) nesta foi bastante preciso.  
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Desenho de A1 

Conclusão: Pensamos nesta categoria sobre a orientação pela sua relevância social 

e porque nos permite sublinhar que existem outros tipos de texto além dos que são 

trabalhados na área de língua, como estes que mencionamos (mapas, planos, direções, etc.) 

e que permitem trabalhar conteúdos matemáticos desde uma perspectiva interdisciplinar. 

Com relação aos dados, evidencia-se em alguns aprendizes o desconhecimento de certos 

conceitos geométricos básicos e possíveis dificuldades na orientação (pelo menos sobre o 

papel), o que pode repercutir no acompanhamento correto de outro tipo de instruções que 

compreendem a orientação, o uso de mapas, planos, etc. Nesse sentido também devem ser 

orientadas e aprofundadas algumas propostas didáticas. 

 

4.7 COMPARAÇÃO DE DADOS PRESENTES NOS TEXTOS. 

Según Moliner (1998, p.695) “comparar es examinar alternativamente dos o más 

cosas para apreciar sus semejanzas y diferencias”. “Matemáticamente se asume como el 

establecimiento de una relación entre lo cuantitativo o cualitativo que hay entre dos entes 

matemáticos de un mismo conjunto o clase” (DELAGADO, 2001, p.78). Compara-se, por 

exemplo, quando se determina se dois triângulos são semelhantes ou quando comparamos 

se um número é maior, menor ou igual que outro número. 

Na proposta de comparar dados presentes nos textos observa-se pouco acerto na 

busca dos dados e a sua comparação; resultando respostas, que pensamos, são mais 

atribuíveis a experiências dos pesquisados/as que a uma leitura compreensiva do texto. 
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Atividades propostas: 

a) T2P3: analisar a luz do texto se no mundo há mais pessoas desescolarizadas ou mais 

analfabetas. 

Os dados mostram um nível de sucesso positivo (59,3%); porém, foi notória a 

subjetividade como será ressaltado mais adiante. Exemplos desta situação são os registros 

A1T2P3, A2T2P3 A3T2P3, etc.  

A1T2P3:“Existen más analfabetas que desescolarizados, ya que la mayor 
parte de analfabetismo es mayor de edad” 

A2T2P3: “En el mundo hay más analfabetas que desescolarizados porque 
la violencia no dejó que estudiaran” 

A3T2P3: “Hay más analfabetas es decir, 555 millones. Y la mayoría son 
mujeres, debido a la creencia que las mujeres no necesitan estudiar para 
estar en el hogar”  

b) T2P7: indicar a luz do texto se na Colômbia habitam mais pessoas analfabetas nas 

áreas urbanas ou nas áreas rurais. 

63% dos pesquisados responderam corretamente a questão, entretanto igual que no caso 

anterior houve justificativas que não se centram no conteúdo do texto como as de A2T2P7, 

A3T2P7, A4T2P7, B7T2P7, B9T2P7, etc. Alguns desses registros indicam o seguinte: 

• En Colombia habitan más personas analfabetas en las zonas rurales por falta de 

escuelas. 

• En Colombia hay más personas analfabetas en las zonas rurales que en las 

urbanas por las carencias económicas. Según estudios realizados y algunas 

encuestas. 

• Rurales porque llega menos la capacidad del estado. 

• Porque en el campo hay menos posibilidades de educación. 

 

Conclusão: A capacidade de comparar segundo as atividades que propusemos, 

requer que os aprendizes encontrem dados no texto (leitura compreensiva) e possam 
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relacioná-los com a pergunta proposta estabelecendo uma relação de ordem. Este tipo de 

atividades segue mostrando a importância de outras capacidades que envolvem conteúdos 

e que adquirem sentido em diferentes matérias e na mesma compreensão dos textos. Na 

atividade concreta que propusemos foi notório que os pesquisados/as acudiram às suas 

crenças e experiências mais que ter centrado na localização e comparação dos dados 

próprios do texto. 

 

4.8 OBJETIVIDADE NAS RESPOSTAS A ALGUMAS QUESTÕES 

(ARGUMENTOS, EXPLICAÇÕES, JUSTIFICATIVAS). 

A subjetividade que já mencionávamos acima foi bastante notória nos dados 

coletados. Os pesquisados/as mais que responder a luz do texto respondem desde as suas 

experiências e emoções, ignorando que a resposta deve ser encontrada no mesmo texto. 

Poderia se pensar que as perguntas foram abertas; entretanto duas estratégias tentaram 

evitar esta situação, em primeiro lugar em cada pergunta se indicava “segundo o texto… a 

luz do texto… com base no texto”, etc. Em segundo lugar, ao iniciar cada sessão indicou-se 

enfaticamente que as respostas não seriam apresentadas desde o que cada um pensava ou 

acreditava, mas sim desde o que o texto lhes dizia.  

  

Atividades propostas: 

a) T2P3: Justificar a resposta dada à questão: Segundo o texto, no mundo há mais 

desescolarizados/as ou mais analfabetos? 

55,6% dos pesquisados/as não apresentaram justificativa alguma (A4T2P3, A5T2P3, 

A12T2P3, A13T2P3, B1T2P3, B2T2P3, etc.) e 18,5% apresentaram uma justificativa 

insuficiente a luz do texto ou inválida. 

A1T2P3:  …ya que la mayor parte de analfabetismo es mayor de edad. 

A6T2P3: …porque hay 555 millones. 

14,8% dos pesquisados/as justificaram desde o seu parecer, sem levar em conta os dados 

do texto.  
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A2T2P3: …porque la violencia no dejó que estudiaran. 

A3T2P3: …debido a la creencia de que las mujeres no necesitan 
estudiar para estar en el hogar. 

A12T2P3: …porque en las zonas rurales hay menos oportunidades. 

 

Mas, é de observar que a argumentação é uma capacidade complexa que se vai 

desenvolvendo durante toda a vida com novas experiências e novos conhecimentos. Vale a 

pena ressaltar os seguintes argumentos apresentados por 3 pesquisados para a questão: 

B12T2P3:  hay más analfabetas porque hay 880 000 000 analfabetas. 
Que hay 123 000 000 de desescolarizados. 

B9T2P3: hay más analfabetas porque son 880 000 000 millones. 

B6T2P3:  hay más analfabetas porque la cifra es mayor. 

 

b) T3P3: Justificar como obteve o dado para indicar o mês ou meses nos quais a família 

gastou menos dinheiro. 

63% dos pesquisados não apresentaram justificativa A2T3P3, A4T3P3, A5T3P3, 

B1T3P3, B2T3P3, B13T3P3, etc. 14,8% não apresentaram uma justificativa válida:  

A3T3P3: …porque la familia se traslado para una finca cercana todo 
el mes. 

A7T3P3: …la respuesta está en la gráfica sobre los gastos de julio, o 
transporte agosto 750 alimentación, septiembre transporte 
700 000.  

B12T3P3: …porque en el mes de julio estaban de vacaciones.   

Assumimos, segundo os dados, que 22,2% dos pesquisados apresentaram uma 

justificativa válida. O que demonstra neste caso um aumento nas argumentações positivas.  

A12T3P3: …porque la gráfica esos tres meses muestran menos cantidad 
que los demás. 

A13T3P3: …la obtuve por medio de una suma y da menos que los otros 
meses… 
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B8T3P3: …me di cuenta analizando el grafico…que nos muestra los 
altibajos en cifras mensures. 

B11T3P3: …obtuve la respuesta sumando los gastos en alimentación y 
transporte. (al lado de la respuesta se observan los cálculos 
correctos de los meses de julio y agosto) 

 

Outras respostas que consideramos que saem do contexto concreto dos textos são as 

seguintes: 

• A2T2P2: Están desescolarizados el 40 por ciento de niños y el 50% de 

jóvenes por culpa de la violencia. 

• A1T2P3: Existen mas analfabetas que desescolarizados, ya que la mayor 

parte de analfabetismo es mayor de edad.  

• A2T2P3: En el mundo hay más analfabetas que desescolarizados porque 

la violencia no dejó que estudiaran. 

• A11T2P3: Porque las zonas rurales tienen menos oportunidades. 

• B11T2P3: Hay mayor parte de personas que viven en zonas rurales. 

Analizando las demandas de estudio para adultos me doy cuenta que hay 

muchas personas que no pudieron estudiar. 

• B8T2P4: Para mi significa que hay que apoyar el grupo femenino para 

que salgan adelante en su educación. 

• A3T2P5: hay más mujeres que hombre analfabetas por la antigua 

idiosincrasia o costumbres machistas. 

• A14T2P5: Hombres porque son muy perezosos y muy machistas. 

• B13T2P8: En las zonas rurales porque la gente no se interesa por la 

educación. 

Conclusão: Apresentamos dados que mostram falta de objetividade e devemos 

considerar vários aspectos que podem ser causa desta situação. Por exemplo, seria 
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importante considerar se os aprendizes, no seu processo de formação na sala de aula, 

realmente estão trabalhando sobre a compreensão de textos neste sentido. Também, estas 

respostas podem estar sendo influenciadas por um desejo de expressar-se e de dar a sua 

opinião sobre o que o texto apresenta. Também, pode-se pensar em experiências vividas 

pelos educandos, que reclamam ser escutados, que têm desejos de contar.   

Ainda que nas atividades propostas não fossem solicitados só argumentos mas 

também explicações e justificativas para certas formas de proceder, parece-nos 

significativo chamar a atenção para a importância da argumentação em matemática onde 

comumente não se dá tanta transcendência como no caso da língua. 

        Em matemática, o contexto de produção é radicalmente diferente de outros 

contextos da atividade social onde são produzidos argumentos. Para o caso da matemática 

o motivo e o que está em jogo na argumentação são as restrições próprias do problema a 

resolver ou da situação a demonstrar. “Paradojalmente se podría decir que estas 

restricciones constituyen un invariante en la comunicación pues son las restricciones del 

problema las que determinan la elección de los argumentos y no las creencias del 

destinatario” (Duval, 1999, p.3). 

 

4.9 NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO 

Os três textos que foram usados como suporte principal de coleta de informação, 

dos conteúdos matemáticos, o gênero de texto e as atividades propostas a partir dos 

mesmos, manifestam múltiplas formas de abordar e aprofundar os conteúdos matemáticos 

a partir dos mesmos textos. Destacam-se, por exemplo, ler e comparar quantidades, efetuar 

cálculos, realizar medições, seguir instruções para encontrar as direções, interpretar um 

gráfico ou tabela que aparece em uma revista ou relatório de imprensa, operar com 

porcentagens, etc.  

Todos esses conteúdos têm aplicações na cotidianidade, porém não podemos dizer 

que são conceitos cotidianos, fazem parte do saber escolar e como tais são apropriados 

através de experiências e interações, especialmente em um contexto escolar. Nesse sentido, 

atualmente a escola é necessária para a interação dos/as educandos/as e para o 

desenvolvimento das suas capacidades. É necessário romper com a crença que existe em 
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alguns grupos sociais, especialmente nos setores populares, de que a educação não é 

necessária nem contribui nada no desenvolvimento dos sujeitos, pois como bem indicou 

Ferreira (2003, p.5), 

[...] deixamo-nos envolver por uma visão romantizada do conhecimento que se 
constrói na prática e, ás vezes, excessivamente cética em relação ás contribuições 
da escolarização para o desempenho das atividades da vida social do sujeito-
aluno. 

Com relação a isto que estamos comentando nos dados coletados encontramos que 

70,1% dos pesquisados/as não permaneceram na escola elementar por mais de três anos 

(terceira série da educação de base).  

Relacionado também com o nível atual de escolarização, constatou-se que o 

fracasso em algumas questões se deve à falta de interação com perguntas e dados a partir 

de gráficos. Na entrevista geral foi perguntado aos pesquisados se tinham realizado 

atividades similares às propostas e a maioria concordou em não ter trabalhado com 

gráficos e em indicar que isso lhes tinha dificultado o bom desempenho, no caso do texto 

3. Contudo, temos também a contraparte, encontraram-se educandos/as que apesar de 

nunca ter trabalhado diretamente com tabelas e gráficos, graças à sua capacidade de 

análise e da lógica que desenvolveram conseguiram avançar um pouco mais que os 

outros. 

 

4.10 OUTRAS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS 

Além da escolarização é importante considerar outros espaços de interação social 

no sentido Vygotskiano. Pois a falta ou presença delas pode ser outra das causas que afeta 

ou favorece o desempenho dos pesquisados/as nas atividades propostas. Neste sentido 

Durante (1996, p.21) indica: 

O desenvolvimento e a aprendizagem estão diretamente relacionados a 
experiência no coletivo. A aprendizagem e o saber de um grupo social são frutos 
da atividade cognitiva das gerações precedentes e da possibilidade de interação 
com o conhecimento construído. A interação com o conhecimento construído é o 
ponto-chave para reflexão sobre o desenvolvimento e aprendizagem de adultos 
não alfabetizados ou pouco escolarizados. 

Com relação a outras experiências, diferentes às da própria escola, os dados nos 

mostram que 59,3% dos pesquisados/as fizeram pelo menos um curso com o ânimo de 
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inserir-se em atividades trabalhistas. Entre esses cursos predominam corte e costura, 

culinária, panificação, fabricação de artigos em couro, entre outros.  

  

4.11 BLOQUEIOS PSICOLÓGICOS E ATENÇÃO 

Os pesquisados/as manifestam nervosismo diante deste tipo de atividades 

(questionários, entrevistas, perguntas) que põem a prova os seus conhecimentos, as suas 

capacidades, as suas emoções. Eles/as se sentem avaliados acreditam que o seu fracasso 

pode trazer-lhes conseqüências, assim manifestaram alguns educandos em conversas 

posteriores à coleta de dados. Também, os mesmos dados ilustram esta situação. 

• A1: Tuve dificultad para responder la número 5 del último texto, pues me 

aturdí y esa me tiene incomoda ya que soy de las personas que no me 

gusta dejar nada incompleto. 

• A6: Creo que me sentí un poquito nerviosa. 

• A10: Porque estaba un poco nerviosa. 

• A12: Mi dificultad fue la del cuadrado porque no me acordaba del 

ángulo no se si quedan bien o mal. 

• B1: yo tuve muchas dificultades, a la hora de hacer el taller no lo pude 

entender quizás porque se me olvidó todo. 

• B2: Mi mente no me permitió hacerlo. 

X1: Toda la matemática porque yo estoy acostumbrada a que la profesora 

nos explica ahí al pie y hoy no tenía quien me explicara nada. Entonces me 

pareció difícil. Los dos papeles, los dos cuestionarios porque no había 

quien me explicara como lo hacia o algo..nada! 

X2: Acá para el examen uno no se acuerda ya como se hacía. 

X3: Sea que a uno se los enseñaron o se los aprendió, pero es que en el 

momento de estar acá reunidas haciéndolo Ya a uno se le olvida todo. 
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X4: que en el momento de hacer las pruebas uno se pone nervioso y no es 

capaz. Estaba pensando que era como un examen. 

X4: de todas maneras le da a uno nervios, si uno lee, lee y no entiende, los 

nervios no lo dejan hacer nada. 

A atenção também influencia positiva ou negativamente nas atividades propostas 

segundo seja mantida ou não. Desde a perspectiva sócio-interacionista podemos apontar 

dois tipos de atenção: a atenção involuntária e a atenção voluntária. A atenção involuntária 

localiza-se entre as formas primitivas de conduta e a atenção voluntária é uma capacidade 

psicológica superior, que como já indicamos no referencial teórico, é desenvolvida através 

da interação social. Vygotski (1995, p.214) aponta: 

Entendemos por desarrollo cultural de la atención su evolución y el 
cambio de los propios procedimientos de la tendencia y del funcionamiento de la 
atención, el dominio de los procedimientos y su sometimiento al poder del 
hombre, es decir, se trata de procesos semejantes al desarrollo cultural de otras 
funciones de la conducta…   

Simões (1996, p.13) referindo-se à atenção voluntária aponta: 

el aprendizaje de este tipo de atención se torna necesario por su carácter social, 
encontrándose, por tanto, bajo fuerte influencia del proceso educativo. Esto tal vez pueda 
ser hecho por medio de actividades más variadas y de corta duración, habiendo una 
graduación progresiva en el tiempo destinado a ellas decurrente de los progresos 
intelectuales de los alumnos.         

Observou-se durante o trabalho que alguns dos pesquisados/as desviam os seus interesses 

por certos momentos; ou seja, a sua atenção é orientada em outro sentido. Explicitamente 

os seguintes dados revelam o que comentamos.    

• A7: Bueno tuve unas dificultades en matemáticas pero todo lo que hice fue 

algo especial porque así aprendo, especialmente aprendí que debo de 

concentrarme más ejemplo con el cuadro de 10 cm. 

• B5: si tuve dificultades porque no estaba concentrada. Mucho dolor de 

cabeza. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As perguntas propostas 

O trabalho que desenvolvemos nos permitiu perfilar uma possível resposta à 

questão central e às sub-perguntas que nos propusemos desde o princípio. O desempenho 

dos pesquisados/as nas suas produções, nas entrevistas e nos questionários, foi nos 

mostrando que efetivamente na compreensão de textos existem dificuldades e fortalezas de 

diferente índole, portanto o passo seguinte foi localizar essas dificuldades/fortalezas.    

Ainda que a nossa análise tenha considerado principalmente os conteúdos 

matemáticos, não nos separamos de outras questões que estavam além desses conteúdos. 

Foi assim que as dificuldades/fortalezas encontradas podem ser analisadas desde diferentes 

perspectivas segundo o caso. Por exemplo, encontramos algumas que têm que ver com as 

experiências, o nível de escolarização e a subjetividade dos pesquisados/as: o social; as que 

se relacionam com os bloqueios psicológicos e capacidades: o psicológico; também estão 

os conhecimentos próprios da matemática, a sua linguagem e formas de representação e o 

domínio da língua, entre outras. Concretamente, seguindo os dados e o referencial teórico, 

chegamos à análise de dificuldades e fortalezas que têm que ver com as seguintes questões: 

• Mudança de registro de representação 

• Conhecimento e aplicação de alguns signos e expressões 

• Compreensão de convenções e associação de eixos em gráficos de barras 

• Problemas matemáticos básicos a partir de dados presentes nos textos 

• Instruções que implicam desenho e medição 

• Orientação sobre um desenho (plano) 

• Comparação de dados presentes nos textos. 

• Objetividade nas respostas a algumas questões (argumentos, explicações, 

justificativas). 
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• Nível de escolarização 

• Outras experiências culturais 

• Bloqueios psicológicos e atenção 

 

Porém, cabe também mencionar questões mais gerais como as seguintes, algumas 

das quais não foram aprofundas nas análises: 

• O desconhecimento do significado de palavras e de expressões tanto 

lingüísticas como matemáticas que aparecem nos textos. 

• Durante a leitura perde-se a continuidade e a conexão entre as idéias. 

• Não saber o que desde o texto se supõe que devemos saber. Os conhecimentos 

prévios com que é assumida a leitura.   

• A variedade dos interesses com que a leitura é assumida. Não é igual do que 

fazer uma leitura por iniciativa própria que para responder a uma tarefa escolar 

como neste caso. 

• O conhecimento dos diversos gêneros de texto e das estruturas textuais de cada 

um. 

• A compreensibilidade do texto. Se para o leitor (considerando os aspectos 

anteriores) o texto é suscetível de ser entendido, acessível, assequível, 

inteligível. 

• A ansiedade por realizar um bom trabalho e a pressão de ver que alguns 

educandos/as terminam em um tempo menor as atividades propostas 

• O gosto ou não pela matemática. 

• Os hábitos de leitura. 

• O uso ou não de textos nas sessões de alfabetização. 

 

Para dar resposta as sub-preguntas a) e b) fizemos algumas anotações teóricas e 

apontamos capacidades como a argumentação, a resolução de problemas, a inferência, a 

comparação, a orientação, o cálculo, o desenho e aquelas que estão implícitas nas questões 
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analisadas; que deveriam ser desenvolvidas no ensino-aprendizagem da matemática desde 

uma perspectiva interdisciplinar. Também, apontamos algumas relações entre a língua e a 

matemática e como elas se complementam. Este processo nos permite afirmar que o ensino 

da matemática desde uma perspectiva interdisciplinar é possível e, sobretudo necessária. 

Esta opção tomando como mediação principal o texto permite desenvolver capacidades 

diversas que tomam sentido em outros contextos e trabalhar com múltiplas representações 

semióticas. 

Além dessa tentativa de dar resposta às questões básicas da pesquisa, pudemos 

reflexionar, entre outras coisas, as seguintes: 

 

O desempenho dos pesquisados/as 

Temos que chamar a atenção para o desempenho dos pesquisados/as. Se bem que 

em certas questões houve erros e desacertos, em outras houve respostas criativas e 

adequadas segundo os conhecimentos matemáticos implicados. Neste sentido temos que 

recordar que os aprendizes estão no processo de formação e ainda estão a tempo de superar 

algumas dificuldades e corrigir alguns erros. Encontramos que alguns/as pesquisados/as 

não tinham tido uma aproximação formal com conteúdos como as tabelas e gráficos, 

portanto podemos considerar que este trabalho se tornou para eles um desafio, uma 

experiência e novas aprendizagens; assim manifestaram certos educandos/as ao final da 

coleta da informação.  

 

Os adultos como sujeitos de aprendizagem 

São diversos os fatores que intervêm ao enfrentar diversas demandas de natureza 

cognitiva que exigem esforços mentais e conhecimentos. Como já indicamos, na 

compreensão intervêm um conjunto de condicionantes cognitivos, culturais, sociais, 

inconscientes, etc., que são comuns não só entre jovens e adultos/as, mas também na idade 

escolar infantil. São, pois fatores dessa índole os que intervêm na compreensão e no 

desenvolvimento de capacidades (somados às formas de ensinar) e não a idade cronológica 
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como se crê popularmente (papagaio velho não aprende a falar, muitos dizem) e inclusive 

em alguns espaços acadêmicos. 

 

Os conteúdos matemáticos  

Também verificamos e de certa forma sustentamos neste trabalho, que o domínio 

de conteúdos matemáticos é de suma importância na compreensão de diversos textos. 

Ditos conteúdos não podem ser vistos como secundários, pois em grande medida a 

compreensão de um texto com conteúdos matemáticos depende do domínio ou não desses 

conteúdos e do nível de desenvolvimento das capacidades inerentes a estes.  

Nesse sentido, reafirmamos que para o caso da EJA, o principal uso da matemática 

(além da sua contribuição para o desenvolvimento de capacidades) se dá na cotidianidade 

mediante situações comunicativas concretas; como, por exemplo, quando vendemos, 

quando compramos, quando lemos os meios impresos, uma revista, etc. Nas interações 

sociais os conteúdos matemáticos não aparecem soltos ou isolados de um contexto 

comunicativo concreto, eles se manifestam em textos sejam orais ou escritos.  

 

O trabalho com textos  

Na mesma perspectiva, esta pesquisa nos permitiu reafirmar revisando outros 

autores e realizando as nossas próprias construções, a necessidade de introduzir na 

Educação de Jovens e Adultos e também na educação infantil os textos que circulam no 

meio (notícias de jornais, receitas, cartas, tabelas, gráficos, etc.). Esses textos são as 

mediações principais para o ensino e aprendizagem, não só da língua como já apresentaram 

muitos lingüistas, mas também da matemática e demais ciências. No nosso caso só 

abordamos três textos diferenciados; mas com certeza há muitos outros que podem resultar 

eficientes com uma adequada articulação no processo de ensino e aprendizagem. Citamos 

entre outros “textos”: os cheques, as notas fiscais, as contas dos serviços públicos, as 

receitas, os relatórios estatísticos e os diferentes textos (descritivos, explicativos, 

argumentativos, etc.) que circulam no meio. 

O texto pode e deve ser abordado desde o conteúdo e a forma (estruturação 

lingüística), porém devem se tomar as precauções necessárias. Sabemos que existem 
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gêneros de textos diversos com conteúdos diversos, entre eles os conteúdos matemáticos; 

situação que nos remete a considerar certos critérios de seleção no que se refere aos textos 

que se abordam. Critérios como aqueles que têm que ver com o nível dos educandos/as e o 

seu contexto, a complexidade dos conteúdos e outros como a relação do texto com as 

problemáticas abordadas na sala de aula devem ser considerados sempre. 

Devem-se tomar as precauções necessárias para não se correr o risco de que o texto 

mais que uma mediação converta-se em obstáculo para a aprendizagem ou em fonte de 

rejeição por parte dos/as aprendizes.  

Na mesma perspectiva, não se trata somente de encontrar textos para levar à sala de 

aula, trata-se também de produzir textos na sala de aula aplicando conceitos, teorias e 

fatos aprendidos. Estas atividades seguramente contribuirão para a melhoria da 

compreensão dos textos no sentido em que temos abordado aqui. 

 

Além do trabalho com textos 

Ainda que desde esta pesquisa tenhamos assumido o texto como uma das 

mediações mais privilegiadas para o ensino e aprendizagem, temos que notar que não é o 

único. O trabalho com os textos nesta pesquisa nos mostrou a possibilidade e a necessidade 

de articular outras mediações a partir dos mesmos textos como a redação e a resolução de 

problemas e o uso de diferentes materiais didáticos (réguas e fitas métricas, ábacos, 

tangram, jogos, informática, etc.).  

 

Matemática mais que regras operatórias 

Se a partir da matemática queremos oferecer algo positivo para os/as aprendizes, é 

importante experimentar diversas formas de ensinar esta matéria e vê-la como mais que um 

conjunto de regras operatórias que podem ser mecanizadas. Atualmente, alguns professores 

consideram no ensino da matemática que a prioridade é dar uma ênfase maior ao 

significado dos dados que são obtidos depois de um cálculo ou por outra via, a sua 

interpretação e análise; à resolução de problemas; à argumentação; à comunicação; etc. 

Esse tipo de questões deve estar acima daquelas destrezas que se referem ao manipular 
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quantidades dispersas como some, subtraia, multiplique sem chegar a uma apropriação 

significativa dos conceitos. Enfim, desenvolver outras capacidades que permitam aos 

educando/as compreenderem a sua realidade e a sua sociedade que cada vez se mostra mais 

informatizada e porque não dizê-lo assim mais matematizada. Estamos de acordo com 

Machado (2001b, p.96) quando afirma que: 

Muito mais do que a aprendizagem de técnicas para operar com 
símbolos, a Matemática relaciona-se de modo visceral com o desenvolvimento 
da capacidade de interpretar, analisar sintetizar, significar, conceber transcender 
o imediatamente sensível, extrapolar, projetar. 

 

Matemática para a promoção existencial 

Finalmente nos resta dizer que nas aulas de matemática, os conteúdos deverão ser 

privilegiados no sentido de preparar o cidadão (autônomo) que a sociedade necessita. A 

matemática (o seu ensino e a sua aprendizagem) tem muito que oferecer, a sua função está 

além do desenvolvimento das capacidades de raciocínio e de cálculo. O saber matemático 

no âmbito escolar vai além de ser conhecimento e instrumento de conhecimento, ele deve 

fazer parte da formação cidadã que compreende valores, atitudes e capacidades para 

intervir sobre o social; como Pais bem aponta (2001: p.33)   

Enquanto para o pesquisador, o saber matemático é seu principal objeto de 
estudo, na prática pedagógica, o saber escolar é um instrumento educacional para 
a promoção existencial do aluno (PAIS, 2001, p.32-33). 

 

E agora? 

Agora que temos levantado uma série de reflexões e conhecemos algumas 

dificuldades, é importante pensar na possibilidade de superá-las e manter as fortalezas. 

Como indicamos inicialmente, o nosso estudo é de tipo diagnóstico, portanto está implícita 

a possibilidade de atuar e propor de acordo com os resultados obtidos.  

Com relação a isto cabe ressaltar que a qualificação dos/as aprendizes depende de 

um constante compromisso pessoal e de uma constante qualificação do trabalho que se 

realiza na sala de aula. Se bem que os educandos/as devem chegar a ser autônomos, o 

papel do professor também é importante. Ele é quem orienta as situações didáticas que se 

apresentam no dia a dia da sala de aula. O professor deve programar atividades que 
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realmente conduzam à compreensão e ao desenvolvimento das capacidades psicológicas 

superiores nos aprendizes trabalhando desde a sua zona de desenvolvimento proximal. 

Recordemos que o que uma pessoa pode fazer por si só determina o seu nível de 

desenvolvimento real, enquanto que o nível de desenvolvimento potencial é determinado 

pela capacidade para resolver um problema ou enfrentar-se a uma situação determinada 

sob a orientação de outra pessoa. É assim que um educando/a pode chegar mais tarde a 

fazer de forma independente o que faz hoje com ajuda de outros.   

esa divergencia entre la edad mental o el nivel de desarrollo actual, que se 
determina con la ayuda de las tareas resueltas de forma independiente, y el nivel 
que alcanza el niño (joven o adulto)11 al resolver las tareas, no por su cuenta, 
sino en colaboración, es lo que determina la zona de desarrollo próximo. 
(VYGOTSKI, [1932 ], 1999, p. 239) 

Em conseqüência, 

el aspecto central para toda la psicología de la instrucción estriba en la 
posibilidad de elevarse  mediante la colaboración a un grado intelectualmente 
superior, la posibilidad de pasar con ayuda de la imitación de lo que el niño es 
capaz de hacer a lo que no es capaz. En esto se basa toda la importancia de la 
instrucción en el desarrollo y eso es lo que constituye en realidad el contenido 
del concepto de zona de desarrollo próximo. (Ídem, p.241)  

 

Igualmente cabe ressaltar seguindo Vygotski, que o desenvolvimento do indivíduo 

não se dá em linha reta, mas que sofre mudanças e saltos revolucionários que são cruciais 

para o mesmo. A revolução e a evolução são formas de desenvolvimento vinculadas que se 

sobrepõem entre si. O desenvolvimento cultural do indivíduo transcorre as custas dessas 

mudanças cruciais e a saltos. O mesmo Vygotski é enfático quando indica que a essência 

do desenvolvimento radica na colisão de formas culturais com formas primitivas. 

A função da educação precisamente é provocar essas mudanças, essas colisões, 

essas revoluções que conduzem ao desenvolvimento dos aprendizes. É função da 

educação, chame-se formal, não formal, infantil ou de jovens e adultos criar as mediações 

necessárias para que os sujeitos implicados desenvolvam as suas capacidades, apropriem-

se dos conhecimentos e adquiram a autonomia necessária para apropriar-se de outros 

conhecimentos que não se põem em jogo no contexto educativo formal. É função da 

educação criar as condições necessárias para que o indivíduo permaneça em uma ativa 

adaptação ao meio exterior,ou seja, ao social e à seus desafios.   

                                                
11 La cursiva es nuestra 
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Finalmente, deixamos este trabajo aberto. Aberto à reflexão, à possibilidade de ser 

melhorado, à análise e à intenção de trabalhar por melhorar o ensino e aprendizagem com 

aqueles educandos/as que buscam um melhor futuro. Educandos/as que reclamam 

principalmente ser escutados.  
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APÊNDICE A: Ficha para recolección de datos personales de los investigados/as 
 
 

Corporación Educativa CLEBA 
 

Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres 
 para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 
aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 
 

DATOS PERSONALES DE LOS/AS INVESTIGADOS/AS 
 
1. Nombre y apellidos: ___________________________________________Código: ________ 

2. Grupo:  ______________________ 3.   Sexo: ____   4.   Edad: _________  

5. Actividad laboral a la que se dedica: _____________________________________________ 

6. Tiempo que lleva participando en el proyecto: ____________________________________ 

7. Último grado cursado en la escuela:   Ninguno: ____  Primero: ____

 Segundo: ____  Tercero: ____  Cuarto: ____  Quinto: ____  

8. ¿Ha realizado algún estudio diferente a la escuela primaria? 

Si: ____    No: ____   ¿Cuál?:_____________ 

9.  ¿Siempre ha vivido en Itagüí?      Si: ____   No: ____ 

Si su respuesta es no ¿qué factores intervinieron para que usted se ubicara en Itagüí? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: Datos personales de los investigados/as 
Corporación Educativa CLEBA 

 
Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 

DATOS PERSONALES DE LOS/AS INVESTIGADOS/AS 
 

Código Sexo  Edad Actividad laboral  
Tiempo en el 

proyecto 

Ultimo 
grado 

cursado 
Otros estudios 

¿Siempre vivió 
en Itagüí? 

Factores que intervinieron para 
ubicarse en Itagüí  

AI F  41 Ama de casa 18 meses segundo No  No  Cambio de domicilio (simple) 
A2 F  64 Ama de casa 24 meses Ninguno  No  No  Cambio de domicilio (simple) 
A3 F  61 Ama de casa 9 meses Cuarto  Modistería  No  Búsqueda de oportunidades 
A4 F 42 Aseo y oficios varios 9 meses Quinto  Culinaria y panadería No  Búsqueda de oportunidades 
A5 F  42 Oficios varios 9 meses Quinto  Panadería  Si   
A6 F  49 Operaria de máquinas 9 meses Tercero  Peluquería No  Por la violencia 
A7 F  39 Ama de casa 12 meses Tercero Floristería, culinaria Si  
A8 F  42 Ama de casa 12 meses Tercero No  Si   
A9 F  33 Ama de casa 12 meses Segundo No  No  Desplazamiento forzado 
A10 F  21 Ama de casa 18 meses Tercero  Confecciones No  En busca de un mejor futuro 
A11 F  34 Ama de casa 18 meses Segundo  Marroquinería  No  Búsqueda de oportunidades 
A12 F  45 Ama de casa 18 meses Tercero  Marroquinería Si  
A13 F  39 Oficios varios 8 meses Quinto  Máquina Plana Si  
A14 F  33 Ama de casa 7 meses Quinto Estilista Si  
B1 F  51 Oficios varios 12 meses Tercero No  No  Búsqueda de oportunidades 
B2 F  56 Ama de casa 12 meses Primero  No  Si  
B3 F 34 Ama de casa 12 meses Tercero  Culinaria No  Convivencia con familiares 
B4 F 20 Ninguna 8 meses Segundo  No  No  Compra de domicilio 
B5 F 37 Ama de casa 7 meses Quinto  Modistería No  Compra de domicilio 
B6 F 60 Ama de casa 24 meses Segundo  Culinaria Si  
B7 M 63 Comerciante 8 meses Segundo  No  Si  
B8 M 34 Guarda de seguridad 18 meses Cuarto  Seguridad, Marquetería No  Búsqueda de oportunidades 
B9 F  45 Ama de casa 7 meses Segundo  Modistería No  Preferencia del municipio 
B10 F  69 Ama de casa 7 meses Segundo Primeros auxilios Si  
B11 F  47 Ama de casa 7 meses Segundo Modistería No  Desempleo 
B12 F 27 Ama de casa 7 meses Tercero No  No Desplazamiento forzado 
B13 F 28 Empleada doméstica 18 meses Tercero No  Si  
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APÉNDICE C: TEXTO 1: Trabajando la geometría 
 

Corporación Educativa CLEBA 
 

Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres 
para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 
aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 

 

TRABAJANDO LA GEOMETRÍA  

 

1. Toma una hoja de papel y dibuja en ella un cuadrado de 10 cm de lado. 

 

2. Marca el ángulo superior izquierdo del cuadrado con la letra A. Marca el otro ángulo superior 

con la letra B. 

 

3. Marca el ángulo inferior derecho del cuadrado con la letra D. Marca el otro ángulo inferior con 

la letra C.  

 

4. Traza una diagonal del cuadrado. El cuadrado queda divido en dos_________________    

 

5. Sombrea uno de los triángulos obtenidos. 

 

6. Si el área del cuadrado es 100 cm2, ¿cuál es el área del triángulo sombreado?  
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APÊNDICE  D: TEXTO 2: Las cifras del analfabetismo 
 

TEXTO 2: LAS CIFRAS DEL ANALFABETISMO  

 
Corporación Educativa CLEBA 

 
Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres 

 para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  
 

Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 
aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 
 

 
LAS CIFRAS DEL ANALFABETISMO 

A propósito del 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización 

Según la UNESCO la quinta parte de la población mundial es analfabeta, es decir, 880 millones de 

personas adultas no saben leer ni escribir. Además, la cifra de desescolarizados/as en el mundo 

asciende a ciento trece millones de niños/as y jóvenes, la mayoría de los cuales, ciento diez 

millones, están en los países en vías de desarrollo. 

Dicha organización considera que el objetivo de reducir, antes del año 2 000, los índices de 

analfabetismo a la mitad, estuvo lejos de cumplirse. Aunque la educación de los niños es 

prioritaria, sin embargo es necesario darles una segunda oportunidad a los adultos que no lograron 

acceder a ella, sobre todo a las mujeres que representan el 63% de los analfabetas, es decir, 555 

millones. 

A pesar de que Colombia es el séptimo país más alfabetizado entre un grupo de 21 naciones de 

América Latina, en ella hay gran cantidad de personas analfabetas, y la mayor parte de ellas, 

1.356.219, viven en zonas rurales, mientras que los restantes, 903.367, habitan en áreas urbanas. 

Para algunos autores, las cifras anteriores, proporcionadas por la UNESCO, son bastante 

conservadoras, pues otras fuentes señalan que en Colombia habría unos 7 millones de analfabetas, 

2.500.000 absolutos y los demás funcionales. De todas formas, el problema del analfabetismo y sus 

consecuencias es lo suficientemente grave como para ameritar la atención prioritaria y eficaz del 

estado y de la sociedad civil. 

Adaptado de: Sánchez, A. Documento de trabajo. 
Medellín, abril 16 de 2004. 
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APÊNDICE E: CUESTIONARIO: Las cifras del analfabetismo 

 

Cuestionario: Las cifras del analfabetismo 

 

Con base en el texto adjunto responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Según la UNESCO, cuántas personas adultas son analfabetas en el mundo? 

 

2. Escribe en números cuántos/as niños/as y jóvenes están desescolarizados/as en el mundo. 

 

3. Según el texto ¿en el mundo hay más desescolarizados/as o más analfabetas? Justifica tu 

respuesta. 

 

4. Qué significa el siguiente enunciado:  

Las mujeres representan el 63% de los analfabetas.  

 

5. Según el texto, en el mundo hay ¿más hombres o más mujeres analfabetas? Justifica tu 

respuesta. 

 

6. Según los datos que presenta el texto ¿cuántos hombres analfabetas hay en el mundo? 

 

7. ¿En  Colombia habitan más personas analfabetas en las zonas urbanas o en las zonas rurales?  

Si tienes una respuesta ¿Cómo obtuviste esa respuesta? 

 

8. ¿En total, cuántos analfabetas habitan las zonas urbanas y rurales de Colombia?  

 

9. Si se piensa que en Colombia habría unos 7 millones de analfabetas y de ellos 2.500.000 son 

absolutos y los demás funcionales, ¿cuántos analfabetas funcionales habría en Colombia? 

 

10. Explica mediante una representación y/o un ejemplo lo que es la quinta parte de una cantidad. 
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APÊNDICE F: Gráfico sobre gastos en alimentación y transporte  
 

Corporación Educativa CLEBA 
 

Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres 
 para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 
aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 

 
GRÁFICO SOBRE GASTOS EN ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 

El siguiente gráfico informa sobre los gastos en alimentación y transporte de una familia 

antioqueña durante el segundo semestre de 2004  
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APÊNDICE G: CUESTIONARIO: Gráfico sobre gastos en alimentación y transporte 

 

 

Teniendo en cuenta la información proporcionada por el gráfico responde las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿En cuál mes tuvo mayor gasto en alimentación la familia Ramírez? ¿Cuál fue la 

cantidad gastada durante ese mes? 

 

2. ¿Cuánto dinero fue invertido por esta familia para alimentación y transporte durante el 

mes de septiembre? 

 

3. Teniendo en cuenta los gastos en alimentación y transporte ¿cuál es el mes o meses en 

los cuales la familia gastó menos dinero? Explica cómo obtuviste la respuesta.  

 

4. ¿Cuánto dinero gastó la familia Ramírez en alimentación durante el segundo semestre 

de 2004? 

 

5. Presenta de otra forma la información contenida en la gráfica; puede ser por medio de 

un texto, una tabla u otra forma de representación.  
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APÊNDICE H: Citación de los grupos para la recolección de la información  
 
 

Corporación Educativa CLEBA 
 

Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres 
 para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 
aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 

Citación de los grupos para la recolección de información  

Subgrupo A:     Lugar del taller: I.E Cooperativo Cacique Bitagüí  

 

Horario 
No Grupo 1 Alfabetizadora/s 

Educandos/as 

del grupo 

Educandos/as 

a seleccionar Día Hora 

1 Mayorista 1 Sandra Agudelo 17 3 Oct 21 1:00 p.m 

2 Rosaleda Beatriz Cardona 36 2 Oct 21 1:00 p.m 

3 El Rosario Norma Ortiz 11 2 Oct 21 1:00 p.m 

4 
Ejército de 

Salvación  
Norma Ortiz 5 1 Oct 21 1:00 p.m 

5 San Pío X 
Irene Pérez - Olga 

Zapata 
20 1 Oct 21 1:00 p.m 

6 Santa María 
Irene Pérez - Olga 

Zapata 
36 3 Oct 21 1:00 p.m 

7 El Rosario Doris Ossa 13 3 Oct 21 1:00 p.m 

8 Calatrava Doris Ossa 7 1 Oct 21 1:00 p.m 
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Corporación Educativa CLEBA 
 

Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres 
 para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 
aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 

Citación de los grupos para la recolección de información 

Subgrupo B:    Lugar del taller: I.E Cooperativo Cacique Bitagüí 
Horario 

No Grupo  Alfabetizadora/s 
Educandos/as 

del grupo 

Educandos/as 

a seleccionar Día Hora 

9 San Francisco 
Vicky Rodríguez 

Yaqueline Tejada 
15 3 Oct 22 

9:00 

a.m 

10 
Hogar de los 

Recuerdos 
Arnobia Monsalve 14 2 Oct 22 

9:00 

a.m 

11 Cooperativo Nelly Medina 24 2 Oct 22 
9:00 

a.m 

12 
La 

Marceliana 
Nelly Medina 10 1 Oct 22 

9:00 

a.m 

13 Villa Lía 
Liliana Garro 

Lola González 
22 2 Oct 22 

9:00 

a.m 

14 Asocomunal Adriana Márquez 16 2 Oct 22 
9:00 

a.m 

15 
Hogar de los 

Recuerdos 

María Eugenia 

Betancur 
12 1 Oct 22 

9:00 

a.m 

16 San Gabriel 
Mónica Alzate – 

Alexi Patiño 
20 2 Oct 22 

9:00 

a.m 

17 
Hogar de los 

Recuerdos 
Luz Dary Betancur 2 1 Oct 22 

9:00 

a.m 
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APÊNDICE I: Preguntas sobre el trabajo realizado 
 
 

Corporación Educativa CLEBA 
Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres 

 para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  
 

Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 
aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 
 

PREGUNTAS SOBRE EL TRABAJO REALIZADO: 

 

1. ¿Qué dificultades tuviste para realizar las actividades propuestas?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________ 

2. ¿Tuviste dificultad con el significado de algunas palabras? ¿cuáles?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________ 

3. ¿Cuál de las tres actividades propuestas te resultó más fácil y cuál más difícil? ¿por qué? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J: Entrevista después de la revisión del trabajo realizado por los/as 

investigados/as 

 

Corporación Educativa CLEBA 
 

Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres 
 para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de 
aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 
 
 

Entrevista después de la revisión del trabajo realizado por los/as investigados/as 

 

4. ¿Ya habías realizado una actividad semejante a la propuesta? 

 

5. ¿Tuviste dificultad con el significado de algunas palabras? ¿cuáles?  

 

6. ¿Conoces los contenidos matemáticos presentes en los textos? Números, operaciones, medidas, 

figuras geométricas, porcentajes, gráficas, etc. 

 

7. ¿Sabes utilizar la regla? 

 

8. ¿Qué dificultades tuviste en el seguimiento de las instrucciones o resolución de los 

cuestionarios? 

 

9. ¿Cuál de las tres actividades propuestas te resultó más fácil? ¿por qué? 

 

Este cuestionario se ajustará según los resultados obtenidos por los investigados en cada texto. 
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APÊNDICE K: Fichas de análisis de los textos  

Corporación Educativa CLEBA 
Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de aprendices jóvenes y adultos/as  

en Itagüí (Antioquia – Colombia) 
Ficha de análisis del Texto 1: Trabajando la Geometría 

 

N Procedimientos/conceptos Resultados A 
1 

A 
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

A
8 

A
9 

A 
1
0 

A 
1
1 

A 
1
2 

A 
1
3 

A 
1
4 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

B
8 

B
9 

B
1
0 

B
1
1 

B
1
2 

B
1
3 

T % 

a) “Diseñó un 
cuadrado”. 

X X X X X X X X X X X X X X  X     X X X  X  X 20 74,1 
1.1 Diseño de un cuadrado 
 
Cuestión: Dibujar un cuadrado  b) Diseñó una 

figura diferente a 
un cuadrado. 

              X  X X X X    X  X  7 25,9 

a) El diseño es 
preciso. 

   X       X X  X        X   X  X 7 25,9 

1 

1.2 Precisión en el diseño 
b) El diseño no es 

preciso. 
X X X  X X X X X X   X  X X X X X X X  X X  X  20 74,1 

a) Las mediciones 
realizadas son 
precisas.  

  X X        X          X   X  X 6 22,2 

2 

Medición usando la regla  
 
Cuestión: El cuadrado debe ser de 10 cm 
de lado.   

b) Las mediciones 
realizadas no son 
precisas. 

X X   X X X X X X X  X X X X X X X X X  X X  X  21 77,8 

a) Marcó los 
ángulos 
indicados con las 
letras indicadas. 

X  X                X   X   X X  6 22,2 

b) Marcó algunos 
ángulos con las 
letras indicadas. 

 X    X  X                X    4 14,8 3 
 

3.1 Ubicación de puntos usando 
conceptos de orientación. 
 
Cuestión: Marcar los ángulos con las 
letras y de la forma indicada. 

c) Marcó los 
ángulos con 
letras que no 
corresponden 
según la 
instrucción. 

            X               1 3,7 
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N Procedimientos/conceptos Resultados 
A 
1 

A 
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

A
8 

A
9 

A 
1
0 

A 
1
1 

A 
1
2 

A 
1
3 

A 
1
4 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

B
8 

B
9 

B
1
0 

B
1
1 

B
1
2 

B
1
3 

T % 

 

d) Ubicó las letras 
en puntos 
diferentes a los 
ángulos. 

   X X  X  X X X X  X X X X X  X X  X    X 16 59,3 

a) Identificó los 
ángulos 

X X X   X  X     X      X   X  X X X  11 40,7 

b) No identificó los 
ángulos 

   X X  X  X X X X  X X X X X  X X  X    X 16 59,3 

c) Diferenció la 
izquierda de la 
derecha en el 
cuadrado o figura 
obtenida.  

X  X                X X  X  X X X  8 29,6 

d) No diferenció la 
izquierda de la 
derecha en el 
cuadrado o figura 
obtenida. 

 X  X X X X X X X X X X X X X X X   X  X    X 19 70,4 

e) Diferenció lo 
superior de lo 
inferior en el 
cuadrado o figura 
obtenida. 

X X X   X  X           X X  X  X X X  11 40,7 

 3.2 Conceptos: Ángulo, superior, 
inferior, derecha, izquierda. 
 
Cuestión: Ubicación de los ángulos y 
orientación en sobre la hoja. 

f) No diferenció lo 
superior de lo 
inferior en el 
cuadrado o figura 
obtenida. 

   X X  X  X X X X X X X X X X   X  X    X 16 59,3 

a) Trazó alguna 
diagonal del 
cuadrado o de la 
figura obtenida. 

 X X X X X  X X X X X X  X X X  X  X X X  X X X 21 77,8 

b) Trazó una 
paralela a un par 
de lados del 
cuadrado o de la 
figura obtenida. 

X      X       X    X      X    5 18,5 
4 

Trazado de la diagonal del cuadrado. 
 
Cuestión: Trazar la diagonal del 
cuadrado. 

c) No siguió la 
instrucción 

                   X        1 3,7 

a) Identificó las 
figuras 

  X  X X  X X X X X     X        X   10 37 

5 

Reconocimiento de figuras (de la 
instrucción anterior). 
 
Cuestión: Reconocer que una diagonal 
de un cuadrado lo divide en dos 
triángulos iguales.  

b) Confundió las 
figuras 

X                 X    X      3 11,1 
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N Procedimientos/conceptos Resultados 
A 
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A
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B
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B
1
1 

B
1
2 

B
1
3 

T % 

  
c) No resolvió la 

cuestión 
 X  X   

X
* 

     
X
* 

X
* 

X X   X X X  X X  X X 14 51,9 

6.1.1 En caso de que 
la instrucción anterior 
haya sido correcta 

a) Sombreó uno de 
los triángulos. 

 X X X X X  X X X X X X   X X  X  X X X  X X X 20 74,1 

6 

6.1 Sombreado 
de la figura 
(triángulo u 
otra)  

6.1.2 En caso de que 
con la instrucción 
anterior haya obtenido 
figuras diferentes. 

a) Sombreó una de 
las figuras 
obtenidas 

X      X        X   X  X    X    7 25,9 

a) Presentó una 
solución 
correcta.   

  X X       X  X        X       5 18,5 

b) Presentó una 
solución 
incorrecta. 

    X X   X X  X          X   X X X 10 37 

7.1.1 En caso de que 
las instrucciones 
anteriores hayan sido 
correctas 

c) No presentó 
solución.  

 X      X        X   X    X     5 18,5 

a) Presentó una 
solución correcta 
de acuerdo con la 
figura obtenida 

X                X       X    3 11,1 

b) Presentó una 
solución 
incorrecta sobre 
una figura que no 
es la solicitada. 

      X             X        2 7,4 

7.1 Deducción 
del área de la 
figura 
sombreada 
(triángulo u 
otra) 
 
Cuestión: 
Deducir el área 
de uno de los 
triángulos 
obtenidos. 

7.1.2 En caso de que 
la figura obtenida sea 
diferente a un 
triángulo. 

c) No presentó 
solución.   

              X   X          2 7,4 

a) Relacionó el área 
del cuadrado o de 
la figura obtenida 
con el área de la 
figura sombreada  

X  X X       X  X    X   X X X  X X   11 40,7 

7 

7.2 Establecimiento de relaciones 
espaciales y operación a partir de las 
mismas  

b) No relacionó el 
área del cuadrado 
o de la figura 
obtenida con el 
área de la figura 
sombreada.  

 X   X X X X X X  X  X X X  X X    X   X X 16 59,3 
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Corporación Educativa CLEBA 
Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 

 

Ficha de análisis del TEXTO 2: LAS CIFRAS DEL ANALFABETISMO  

 

N Procedimientos/conce
ptos Resultados A

1 
A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

A
8 

A
9 

A
1
0 

A
1
1 

A
1
2 

A
1
3 

A
1
4 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

B
8 

B
9 

B
1
0 

B
1
1 

B
1
2 

B
1
3 

T % 

a) Presentó el dato correcto, e 
interpretó correctamente su 
respuesta. 

       X         X   X X X   X  X 7 25,9 

b) Presentó el dato correcto, 
pero no interpretó su 
respuesta o lo hace 
incorrectamente. 

X   X   X  X  X  X      X       X  8 29,6 

c) Presentó un dato 
equivocado  

  X  X X      X  X X X  X     X     9 33,3 

d) No presentó ningún dato ni 
respondió de ninguna forma 
a la cuestión   

         X                  1 3,7 

1 

Ubicación de datos en 
el texto. 
 
Cuestión: Ubicar, 
según el texto, cuántas 
personas son 
analfabetas en el 
mundo. 

e) Respondió desde su parecer, 
sin tomar en cuenta los 
datos que presenta el texto. 

 X                      X    2 7,4 

a) Escribió correctamente en 
números el dato solicitado. 

X  X X   X          X  X X     X X  9 33,3 

b) Escribió en letras el dato 
solicitado, omitiendo la 
propuesta de escribir en 
números. 

     X                      1 3,7 

c) Escribió cualquier otro dato 
diferente al solicitado u 
omitió cifras. 

 X   X   X X X X X X X X X  X   X X X X   X 17 63 

2 

Paso de datos en 
lengua natural a lo 
numérico. 
 
Cuestión: Escribir en 
números cuántos 
niños/as y jóvenes 
están 
desescolarizados/as en 
el mundo.  d) No resolvió la cuestión                             0 0 
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N Procedimientos/conce
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a) Respondió correctamente  X  X X  X   X   X   X X X   X  X X X X X X 16 59,3 

b) No respondió correctamente  X     X X  X X  X X     X  X       9 33,3 

3.1 Ubicación de datos 
en el texto y 
comparación. 
 
Cuestión: analizar a la 
luz del texto si en el 
mundo hay más 
desescolarizados/as o 
más analfabetas.  

c) No respondió     X             X          2 7,4 

a) Presentó una justificación 
válida a la luz del texto 

                   X   X   X  3 11,1 

b) Presentó una justificación 
insuficiente a la luz del 
texto o inválida.  

X     X    X       X     X      4 14,8 

c) No presentó justificación.     X X  X X X   X X X X X  X X  X   X   X 15 55,6 

3 

3.2 Argumentación a 
partir de datos 
numéricos 
 
Cuestión: justificación 
de respuestas  

d) Justificó desde su parecer 
sin tomar en cuenta la 
información del texto 

 X X        X              X   4 14,8 

a) Presentó una explicación 
válida y suficiente 

                           0 0 

b) Presentó una explicación 
válida pero insuficiente 

X  X                 X        3 11,1 

c) Presentó una explicación 
que no es válida  

 X    X X X X X X X X X  X X X X   X X  X X X 19 70,4 

4 

Concepto de porcentaje 
y explicación 
 
Cuestión: Explicar el 
significado de una 
expresión con 
porcentaje.  

d) No presentó explicación    X X          X      X   X    5 18,5 

a) Respondió correctamente y 
presentó una justificación 
válida 

X         X      X X           4 14,8 

b) Respondió correctamente 
pero no presentó una 
justificación válida. 

      X    X X              X  4 14,8 
5 

Deducción a partir de 
datos numéricos 
(comparación, 
porcentaje, etc) 
 
Cuestión: Decidir 
según el texto si en el 
mundo hay más 
hombres o más 
mujeres analfabetas y 
justificar la respuesta.    

c) Respondió correctamente 
pero no justificó su 
respuesta 

     X   X      X            X 4 14,8 
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d) No respondió correctamente 
y no justificó su respuesta. 

    X   X     X     X  X X X      7 25,9 

e) No respondió    X               X     X    3 11,1   

f) Respondió desde su parecer 
sin tomar en cuenta la 
información del texto 

 X X           X         X  X   5 18,5 

a) Extrajo los datos correctos, 
calculó correctamente y 
respondió a la pregunta   

                X     X      2 7,4 

b) Extrajo los datos correctos, 
calculó de forma incorrecta 
y no respondió a la pregunta 

                      X X    2 7,4 

c) Extrajo los datos incorrectos 
y respondió a la pregunta 
con los datos obtenidos o 
inventó datos 

X X X        X X  X           X   7 25,9 

d) Extrajo los datos incorrectos 
y calculó incorrectamente. 

      X X          X X       X  5 18,5 

6 

Ubicación de datos en 
el texto, sustracción, 
interpretación de 
resultados. 
 
Cuestión: calcular con 
datos del texto cuántos 
hombres analfabetas 
hay en el mundo. 

e) No respondió    X X X   X X   X  X X    X X      X 11 40,7 

a) Respondió correctamente X X X    X  X X X  X X X  X   X  X  X X X X 17 63 

b) Respondió incorrectamente                  X   X  X     3 11,1 

7.1 Expresiones mat. 
no numéricas y 
comparación.  
Cuestión: En 
Colombia habitan más 
personas analfabetas en 
las zonas urbanas o en 
las rurales. 

c) No respondió     X X X  X    X    X   X         7 25,9 

a) Comparó las cifras del 
texto. 

      X   X    X   X     X    X  6 22,2 

b) Dedujo por las expresiones 
matemáticas no numéricas 
(…la mayor parte de..). 

X                           1 3,7 

7 
7.2 Explicación de la 
forma de proceder. 
 
Cuestión: Presentar 
argumentos sobre la 
forma de proceder para 
hallar una respuesta. 

c) No dio cuenta de cómo 
procedió 

 X X X X X  X X  X  X  X X   X X X  X     15 55,6 
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d)  Manifestó subjetividad: 
creencias. 

           X      X      X X  X 5 18,5 

a) Extrajo los datos correctos, 
calculó correctamente y 
respondió a la pregunta   

X  X    X    X           X   X   6 22,2 

b) Extrajo los datos correctos, 
calculó correctamente, pero 
no respondió a la pregunta. 

        X X    X         X   X  5 18,5 

c) Extrajo los datos correctos, 
calculó de forma incorrecta 
o no calculó y respondió a 
la pregunta con los datos 
obtenidos. 

           X X    X   X        4 14,8 

d) Extrajo los datos correctos, 
calculó de forma incorrecta 
y no respondió a la pregunta 

     X                      1 3,7 

e) Extrajo los datos incorrectos 
y calculó incorrectamente. 

 X                X   X   X   X 5 18,5 

8 

Ubicación de datos en 
el texto, adición, 
interpretación de 
resultados 
 
Cuestión: calcular con 
datos del texto cuántos 
analfabetas habitan las 
zonas urbanas y rurales 
de Colombia. 

f) No respondió    X X   X       X X   X         6 22,2 

a) Calculó correctamente e 
interpretó la respuesta. 

X X  X       X           X   X   6 22,2 

b) Calculó correctamente, pero 
no interpretó  la respuesta 

  X                         1 3,7 

c) Calculó incorrectamente, 
pero interpretó la respuesta 
obtenida 

      X     X X       X        4 14,8 

d) Calculó incorrectamente y 
no respondió a la cuestión. 

     X            X     X   X  4 14,8 

9 

9.1 Comprensión y 
resolución de 
problemas aritméticos 
con datos del texto. 
 
Cuestión: calcular el 
número de analfabetas 
funcionales de 
Colombia a partir de 
un problema ya 
planteado. e) No realizó el calculo 

propuesto 
    X   X X X    X X X X  X  X   X   X 12 44,4 
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a) Presentó una explicación 
convincente. 

                     X      1 3,7 

b) No presentó una explicación 
suficiente 

X X            X           X X  5 18,5 

c) La explicación que presentó 
es confusa 

      X    X X X    X           5 18,5 

1
0 

Comprensión de una 
expresión fraccionaria. 
 
Cuestión: Explicar lo 
que es la quinta parte 
de una cantidad. 

d) No presentó explicación    X X X X  X X X     X X  X X X X  X X   X 16 59,3 
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Corporación Educativa CLEBA 
Proyecto Alfabetización y Educación Básica entre mujeres para la reconciliación, la convivencia y la paz Itagüí  

 
Investigación de matemáticas: Comprensión de textos con contenidos matemáticos por parte de aprendices jóvenes y adultos/as en Itagüí (Antioquia – Colombia) 

 

Ficha de análisis del Gráfico sobre gastos en alimentación y transporte 
 

N Procedimientos/conc
eptos Resultados A
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a) Presentó el dato e 
interpretación 
correctamente.  

X   X  X X   X X X X X X  X   X  X   X  X 15 55,6 

b) Presentó el dato correcto 
pero no su interpretación. 

 X                   X  X     3 11,1 

c) Presentó un dato incorrecto 
y su  interpretación. 

  X  X    X               X    4 14,8 

d) Presentó un dato incorrecto.                  X        X  2 7,4 

1.1 Comprensión de 
convenciones y 
ubicación de 
datos en un 
gráfico al menos 
por intuición. 

 
Cuestión ¿En cual 
mes tuvo mayor gasto 
en alimentación la 
familia Ramírez? 

e) No respondió        X        X   X         3 11,1 

a) Presentó el dato e 
interpretación 
correctamente.  

         X X X X X      X     X   7 25,9 

b) Presentó el dato correcto 
pero no su interpretación. 

   X X                X       3 11,1 

c) Presentó un dato incorrecto 
y su  interpretación. 

X X X   X X X X      X       X  X    10 37 

d) Presentó un dato incorrecto.                       X   X X 3 11,1 

1 

1.2 Asociación de 
ejes horizontales 
y verticales en 
gráficas de 
barras 

 
Cuestión: ¿Cuál fue 
la cantidad gastada 
durante ese mes? 

e) No respondió                X X X X         4 14,8 
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a) Presentó el dato e 
interpretación 
correctamente.  

X   X   X X  X X X X X   X     X   X   12 44,4 

b) Presentó el dato correcto 
pero no su interpretación. 

                         X  1 3,7 

c) Presentó un dato incorrecto 
y  su interpretación. 

 X X  X X         X             5 18,5 

d) Presentó un dato incorrecto 
y sin interpretación. 

                 X     X X   X 4 14,8 

e) Presentó el dato de 
alimentación, el de 
transporte o ambos pero sin 
sumar con el otro. 

        X           X X       3 11,1 

2 

Lectura y e 
interpretación de 
datos simultáneos 
asociando ejes 
horizontales y 
verticales. 
Adición  
 
Cuestión: ¿Cuánto 
dinero fue invertido 
en alimentación y 
transporte durante el 
mes de septiembre? 

f) No respondió                X   X         2 7,4 

a) Presentó el dato e 
interpretación 
correctamente.  

X
* 

X
* 

 
X
* 

X
* 

 
X
* 

  X  X X X X  X   X  X  X X   15 55,6 

b) Presentó el dato correcto 
pero no su interpretación. 

          X          X     X X 4 14,8 

c) Presentó un dato incorrecto 
y su interpretación. 

  X   X   X              X     4 14,8 

d) Presentó un dato incorrecto 
y sin interpretación. 

       X          X          2 7,4 

3.1 Ubicación de 
datos en el gráfico y 
comparación. 
 
Cuestión: ¿Cuál es el 
mes o meses en los 
cuales la familia gastó 
menos dinero? 

e) No respondió                X   X         2 7,4 

a) Presentó una justificación 
válida   

X         X  X X         X   X   6 22,2 

b) No presentó una 
justificación válida 

  X    X       X            X  4 14,8 

3 

3.2 Justificación de la 
forma de proceder. 
 
Cuestión: Explicar 
cómo obtuvo la 
respuesta. c) No presentó justificación   X  X X X  X X  X    X X X X X X X  X X   X 17 63 
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a) Extrajo los datos correctos, 
calculó correctamente e 
interpretó la respuesta 
correctamente. 

   X       X                 2 7,4 

b) Extrajo los datos correctos, 
calculó correctamente y no 
interpretó la respuesta o lo 
hizo equivocadamente. 

                X           1 3,7 

c) Extrajo los datos correctos, 
calculó equivocadamente e 
interpretó la respuesta 
obtenida. 

                   X        1 3,7 

d) Extrajo los datos 
incorrectos, pero calculó 
correctamente. 

  X    X               X X   X  5 18,5 

e) Presento un dato incorrecto.  X    X  X X X  X X X              8 29,6 

f) Extrajo los datos incorrectos 
y calculó equivocadamente. 

                 X X      X   3 11,1 

g) Presentó una respuesta 
cualquiera que no 
corresponde al dato 
solicitado. 

X    X                X   X   X 5 18,5 

4 

Análisis de gráfico, 
extracción de datos y 
operación con los 
mismos. 
 
Cuestión: ¿Cuánto 
dinero gastó la familia 
Ramírez en 
alimentación durante 
el segundo semestre 
de 2004? 

h) No respondió               X X            2 7,4 

a) Dio cuenta totalmente de la 
información contenida en la 
gráfica mediante otra forma 
de representación  

                           0 0 

b) Dio cuenta parcialmente de 
la información contenida en 
la gráfica mediante otra 
forma de representación.  

      X     X X X   X       X   X 7 25,9 
5
. 

Otras formas de 
representación  
 
Cuestión: Presenta de 
otra forma la 
información contenida 
en la gráfica. c) No dio cuenta de la 

información contenida en la 
gráfica mediante otra forma 
de representación. 

X X X X X X  X X X X    X X  X X X X X X  X X  20 74,1 
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APÊNDICE L: Resultados de las preguntas escritas sobre el trabajo realizado 

 
1. ¿Qué dificultades tuviste para realizar las actividades propuestas? 
 
A1: Tuve dificultad para responder la número 5 del último texto, pues me aturdí y esa me tiene 
incomoda ya que soy de las personas que no me gusta dejar nada incompleto. 
 
A2: La actividad más difícil fue la segunda. 
 
A3: La actividad que se debía realizar con gráficas. 
 
A6: Creo que me sentí un poquito nerviosa. 
 
A7: Bueno tuve unas dificultades en matemáticas pero todo lo que hice fue algo especial porque así 
aprendo, especialmente aprendí que debo de concentrarme más ejemplo con el cuadro de 10 cm. 
 
A8: las dificultades eran porque no sabia si era sumando o restando, de todas maneras se hizo lo 
que se entendió. 
 
A10: Porque estaba un poco nerviosa. 
 
A12: Mi dificultad fue la del cuadrado porque no me acordaba del ángulo no se si quedan bien o 
mal. 
 
A13: tuve dificultad en una respuesta que no la contesté, pero con las demás estuvo muy bien. 
Estuve tranquila y eso me ayudó a realizar sin miedo y a pensar. 
 
A14: En la segunda porque no entendí la pregunta 10. 
 
B1: yo tuve muchas dificultades, a la hora de hacer el taller no lo pude entender quizás porque se 
me olvidó todo. 
 
B2: Mi mente no me permitió hacerlo. 
 
B3: Por ejemplo con los número de millones porque estaban muy grandes y con algunas sumas. 
 
B5: si tuve dificultades porque no estaba concentrada. Mucho dolor de cabeza. (al parecer una 
disculpa, no expresó nada en todo el taller sólo quería ver lo que otros hacían)  
 
B6: Sobre sacarle el porcentaje al cuadrado.. 
 
B7: Me falta más capacidad de aprendizaje. 
 
B8: Creo que fallé un poco en la realización del cuadrado ya que lo realicé pero fallé en las 
respuestas, creo que en una. Demás talleres lo hice bien y los entendí. 
 
B12: La dificultad no sabía como colocar la regla, si por los números grandes o por lo números de 
rayitas. 
 
B13: Todas, creo que debo exigirme más a mi misma ya que en las matemáticas estoy muy mal. 
Debo concentrarme y poner mucho más de mi parte para poder mejorar. 
  
 
2. ¿Tuviste dificultad con el significado de algunas palabras? ¿cuáles? 
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A1: Todas estaban completamente claras, de acuerdo a mi comprensión. 
 
A2: todas las palabras me fueron fáciles. 
 
A3: No respondió 
 
A6: si pero no recuerdo cuáles son. 
 
A7: No respondió. 
 
A8: si tuve dificultad porque siempre estaba muy difícil. 
 
A10: Absolutos   
 
A12: No tuve dificultad con ninguna de las palabras. Leerlas bastante para entenderlas. 
 
A13: Ninguna 
 
A14: la segunda en la décima pregunta. 
 
B1: Yo tuve dificultad con todas no me pude concentrar. No entendía los textos. 
 
B2: Con todas. 
 
B3: Todas las palabras me son conocidas, no tuve dificultad con ninguna. 
 
B5: No respondió 
 
B6: No respondió 
 
B7: Todas me fue muy difícil porque me falta un poco de estar más 
 
B8: Absoluto 
 
B12: Como representar el quinto. 
 
B13: Si rural y urbano y con el trabajo del cuadrado. 
 
 
3. ¿Cuál de las tres actividades te resultó más fácil y cual más difícil? ¿por qué? 
 
A1: La primera me pareció más difícil ya que estaba demasiado prevenida y la segunda más fácil 
ya que estaba más suelta y pude responder con plena claridad. 
 
A2: De todas las actividades me resultó más fácil la aritmética porque las preguntas fueron más 
fáciles de responder aunque no respondí la quinta pregunta (verificar si se refiere al texto 3) 
 
A3: la actividad que resultó más fácil fue la geometría y las más difícil fue la del gasto por la 
familia por estar poco informada de los costos. 
 
A6: los gastos de la familia Ramírez me pareció fácil porque eran problemas sencillos. 
 Las cifras del analfabetismo porque eran un poco complicadas. 
 
A7: De las tres propuestas me pareció más difícil la segunda porque tiene diferentes fases. 
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A8: Me resultó más fácil la primera porque estuvo menos complicada. La más difícil fue la 
segunda porque no la comprendí. 
 
A10: La que me pareció fácil fue la de los gastos de la familia Ramírez porque las preguntas eran 
fáciles aunque me faltó una y la difícil fue las cifras del analfabetismo. 
  
A12: Las más difíciles fueron las cifras del analfabetismo porque entre más leía no lograba 
entenderlas. 
 
A13: Me pareció más fácil 1 y 3. mas difícil la segunda porque todavía no sabía que poner o como 
realizarla pero sin embargo lo logré terminar. 
  
A14: Para mi la primera y la tercera porque no hubo nada difícil. 
 
B1: No pude con ninguna, no encontraba la respuesta. 
 
B2: No pude entender nada en estos momentos no se. 
 
B3: El más difícil fue el segundo texto porque hay mucho problema de matemáicas. 
 El más fácil el cuadro o figura. 
 Todo me gustó mucho. 
 
B5: La de cuadrito. 
 
B6: La primera por no saber las medidas de porcentaje. 
 La más fácil la tercera porque no era sino leer bien y ya estaban casi hechas. 
 
B7: No respondió. 
 
B8: La actividad más fácil fue la de la gráfica por que creo que me va bien con los números. 
 La más difícil creo que fue la del analfabetismo, para concretar las cifras estaba un poquito 
dificultoso pero creo que lo hice bien. 
 
B12: Las fáciles era para sumar y para restar. 
 Las más difíciles fueron las dos últimas de cada hojita que nos pasó. 
 
B13: La verdad ninguna me fue fácil en las tres estuve súper mal  
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APÉNDICE M: Datos grabados: entrevista grupal 
 

Subgrupo A 
 
Dificultades encontradas en las actividades realizadas: Están dispuestas en orden por 
intervenciones de los/as investigados/as. 
 
1. Me obstruí en el ultimo texto en la en la pregunta número cinco, por más mente que trataba de 

echarle, no ubicaba lo que estaba buscando. La mayor dificultad fue la obstrucción en la 
pregunta cinco del último texto. 

 
2. Toda la matemática porque yo estoy acostumbrada a que la profesora nos explica ahí al pie y 

hoy no tenía quien me explicara nada. Entonces me pareció difícil. Los dos papeles, los dos 
cuestionarios porque no había quien me explicara como lo hacia o algo..nada! 

 
3. Me pareció bien porque ya habíamos realizado el trabajo antes, entonces eso facilita la cosa. 

(una de las que participó en las pruebas piloto). En haber realizado por primera vez la 
actividad en la segunda se le hacía más fácil. 

 
De los tres textos cuál les pareció más fácil y porque 
 
1. A mi me pareció muy fácil el segundo. El primero a pesar de estaba fácil, de pronto estaba muy 

prevenida, ya el segundo fue con más facilidad ya estaba más clara en lo que íbamos a hacer. 
Comprendí bien las preguntas, eran claras. 

 
2. Más fácil el tercero, porque me dio más facilidad hacer todo, ubicar los datos fue fácil, 

relacionar los datos con los números. El más difícil para mí fue el segundo, ¿por qué? Por que 
me dio más dificultad cuadrar todos los números y en el primero me equivoqué por falta de 
concentración. 

 
3. En el primero porque no estaba ubicada bien como iba a ser la situación, y en el último me 

pareció muy fácil porque todo tenía que ver mucho con sumas. 
 
4. El último fue más fácil porque todo estaba más bien explicado, todo más claro, más fácil como 

realizarlo. 
 
5. el primero si me pareció fácil porque era muy fácil (riendo) por que hay que leer. Yo me 

acuerdo que la profesora nos decía lea primero para después mire que es lo que hay que hacer. 
Es importante leer para comprender lo que se va a hacer porque si yo no leo, no se ni lo que 
voy a hacer, entonces yo lo tengo muy presente porque la profesora todos los días nos dice lea, 
lea primero para que sepa como hace las cosas; entonces si es importante leer primero. 

 
Significado de las palabras 
 
1. Un cuadrado: una figura cuadrada. 
 
2. por ambos lados mide lo mismo. 
 
Todas sabían medir 10 cm (si). 
 
3. Yo no me acordé que es un ángulo. 
 
Contenidos matemáticos 
 
1. Acá para el examen uno no se acuerda ya como se hacía. 
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2. Sea que a uno se los enseñaron o se los aprendió, pero es que en el momento de estar acá 

reunidas haciéndolo Ya a uno se le olvida todo. 
 
3. Pero es que es como digo yo falta de concentración por ahí me faltó a mi concentración en el 

primero ¡porque era ángulo y yo hice un cuadro!  
 
Expresión de porcentaje 
 
Todas sabían leerlo. (si) 
 
1. Pues existe un cien por ciento y quiere decir que el 63 por ciento es más de la mitad del 50 por 

ciento. 
 
Qué puede dificultar que el trabajo tenga éxito: 
 
2. que en el momento de hacer las pruebas uno se pone nervioso y no es capaz. Estaba pensando 

que era como un examen. 
 
3. de todas maneras le da a uno nervios, si uno lee, lee y no entiende, los nervios no lo dejan hacer 

nada. 
 
4. Yo no entendí absolutos. 
 
5. (quiere explicar lo que son analfabetas absolutos) Yo entiendo que analfabetas absolutos son 

los que tienen cargos que a pesar de todo así no hayan hecho un bachillerato tienen cargos 
importantes. Han habido muchos concejales aquí en el municipio de Itagüí que son concejales 
y muchas veces ni han terminado el quinto de primaría.  

 
6. Yo comprendo que analfabeta absoluto es que es completamente no sabe leer, no sabe escribir, 

no sabe absolutamente nada eso es lo que yo entiendo. 
 
   
  
 
Subgrupo B 
 
Dificultades que encontramos: 
 
1. haber para mi en si todos los talleres estuvieron muy buenos, tuve un poco de dificultad en el 

cuadrado de pronto creo que respondí un poco mal, no estaba muy seguro de lo que estaba 
haciendo. El otro sobre el analfabetismo ahí había que buscar varias cifras entonces no se creo 
que lo hice pues bien, pero sin embargo tengo mis dudas y lo demás estuvo bien. 

 
2. Yo también tuve más dificultad en el primer taller que fue en el cuadrado porque me da mucha 

dificultad como los porcentajes y la que más fácil me pareció fue la última, el taller último el 
que estaba el gráfico que no era sino anotar, tenía facilidad para ubicar los datos, relacionar los 
datos, los meses y las cifras de los gastos de alimentación y de transporte. Ese para mi fue un 
poquito mas fácil. 

 
3. A mi me pareció que me fue bien como en el último porque en los otros si tengo como… 

como dudas, creo que como que no lo hice bien. Y en el primero fue que no supe como 
colocar la regla si era por el lado que no tenían la rayita o si era por el otro lado que tenían la 
rayita. ( dificultad con la regla 5 personas). 
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Significado de palabras: 
 

1. Absolutos. 
2. Ángulo: 4 personas con dificultad 

 
3. yo en las tres actividades en lo que yo pude comprender estuve un poquito, no mucho, un 

poquito acertado, porque me es todavía muy dificultoso sobre todo en la lectura, ¡cuando hay 
que leer! pero en la numeración, en mis capacidades estuve más o menos correcto en las tres 
me gustó mucho. Tuve un poquito de dificultad en lo que decía el compañero ahora en ubicar 
los datos del texto 3. 

 
4. A mi..yo entendí muy bien lo del cuadrado, creo que ahí me fue muy bien y creo que me fue 

más bien mal en la última que fue la matemática que más duro me da, el gráfico. Y la 
segunda yo creo que me fue regular porque a veces no comprendía muy bien que era lo que 
estaba leyendo pero todo estuvo muy bien, muy chévere, muy rico.   

 
El texto 2: 
 
1. Es que las preguntas estaban muy buenas pero yo hoy no me daba para yo entender las cosas 

(¿Por qué crees que no te daba?) no se hay estuve cerrada del todo, no me venia nada a la 
cabeza, de verdad yo no se.  

 
La actividad más fácil: 
 
El cuadrado: 6 
La última: 4 
 
Más difícil:  
 
La segunda: para extraer los datos siempre era complicadito. 
¿Habían trabajado con gráficos?  
 
No, ni en las clases con las profesoras. Para nada 
 

1. Había trabajado un gráfico parecido sobre la desnutrición. (4 educandos/as). 
 
¿Habían trabajado con textos sacando cifras y haciendo operaciones a partir del mismo?  
 
Si (todos). 
 
Habían trabajado sobre la geometría: (tomar medidas, hacer figuras) (7 educandos) 
 

1. Se me había olvidado ya. 
2. Cuando uno está en las cosas como que ya se le olvidan. 
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