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Resumo:  
O trabalho está direcionado ao eixo temático Filosofia da Linguagem e Educação Matemática e objetiva 
elucidar os possíveis problemas no uso de regras nas aulas de matemática, uma vez que, algumas 
pesquisas envolvendo as operações com frações afirmam que ensinar a partir de exercícios com uso 
de regras, não é um método eficaz, uma parcela dos docentes que se utiliza dessa metodologia está 
fadada a falência de uma aprendizagem significativa. A metodologia teve a abordagem qualitativa e 
caráter de pesquisa bibliográfica, o material do levantamento foi realizado no Banco de Teses e 
Dissertações da CAPES e nos Anais de Congressos da área de Educação Matemática e mostrou que 
o ensino é voltado exclusivamente através de regras mecanizadas, regras memorizadas, 
supervalorização da regra e quando não há relação com o contexto do aluno não faz sentido para ele, 
porém através do referencial teórico evidenciamos que a regra precisa ser bem conhecida já que é no 
uso que ela adquire sentido, para tanto o professor precisa estabelecer um jogo de linguagem com o 
aluno para que a regra seja compreendida. 
Palavras-chave: Filosofia de Wittgenstein. Linguagem Matemática. Ensino de Matemática. Ensino 
de Frações. Uso de Regras. 

Introdução 
A Educação Matemática vem estudando metodologias para que as dificuldades 

dos alunos no processo de aprendizagem possam ser sanadas, seja na educação 

básica, seja na educação superior. Este trabalho vem abordar um dos estudos que 

vem crescendo no campo da Educação Matemática: a Linguagem. Estes estudos 

destacam problemas na compreensão da linguagem, sobretudo da linguagem 

matemática, que pode interferir no ensino e na aprendizagem da referida disciplina. 

Quando falamos de educação básica é inegável que há um grande déficit na 

aprendizagem em Matemática dos alunos a nível nacional, resultados não muitos 

satisfatórios são evidenciados em prova de avaliação de larga escala, como a SAEB1 

(Provinha Brasil) – aplicada a alunos do 5º ano do ensino fundamental. 

Os conteúdos trabalhados nesta prova correspondem as unidades temáticas 

sobre: Números e Operações; Grandezas e Medidas; Espaço e Forma e Tratamento 

da Informação objetivados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).  

                                                
1 Sistema de Avaliação da Educação Básica – conjunto de avaliações externas em larga escala que 
permite ao Inep realizar diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam 
interferir no desemprenho do estudante. 
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É importante ressaltar que Frações tem quatro diferentes significados: parte- 

todo, quociente, razão e operador. É destacado nas orientações didáticas dos PCN’s 

o ensino voltado a parte-todo: 

A prática mais comum para explorar o conceito de fração é a que recorre a 
situações em que está implícita a relação parte-todo; é o caso das tradicionais 
divisões de um chocolate, ou de uma pizza, em partes iguais. A relação parte-
todo se apresenta, portanto, quando um todo se divide em partes 
(equivalentes em quantidades de superfície ou de elementos). A fração indica 
a relação que existe entre um número de partes e o total de partes. (BRASIL, 
1997, p. 68) 

 
Algumas pesquisas envolvendo as operações com frações, tal como a pesquisa 

realizada por Teixeira Júnior (2016), afirma que o ensino é trabalhado em sala de aula 

de forma mecânica e tradicional, e não permite que o aluno faça uma conexão entre 

a teoria e prática. Logo, uma parcela dos docentes que se utiliza dessa metodologia, 

com uso de regras, está fadada a falência de uma aprendizagem significativa. 

Nessa direção, este trabalho objetiva elucidar os possíveis problemas no uso 

de regras nas aulas de matemática. Pois, as regras que são aplicadas num contexto 

podem não apresentar as mesmas características em contextos diferentes. Assim, 

nos debruçamos na filosofia de Ludwig Wittgenstein para compreender melhor sobre 

a aplicação correta de regras para ter êxito no ensino e aprendizagem. Para tanto, em 

primeiro lugar discutiremos a filosofia da linguagem de Wittgenstein e em segundo 

lugar analisaremos, com base nesta filosofia algumas pesquisas que comentam o uso 

de regras. 

Este trabalho foi desenvolvido com abordagem qualitativa e caráter de pesquisa 

bibliográfica, na visão de Gerhardt e Silveira (2009, p. 37) a partir do levantamento de 

referências já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos permitem ao 

pesquisador conhecer melhor o que já se estudou sobre o assunto. O material do 

levantamento foi realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e nos Anais 

de Congressos da área de Educação Matemática. 

 

1 A Filosofia da Linguagem de Wittgenstein 

Ludwig Wittgenstein, filósofo da matemática, em sua primeira fase no Tractatus 

Logico-Philosophicus adotou uma concepção referencial da linguagem, a qual tinha 

como função de descrever, nomear objetos, onde o significado das palavras é o 

próprio objeto de referência, isto é, há uma relação biunívoca. Wittgenstein anuncia 

esta concepção no início do livro Investigações Filosóficas:  



                           
 

3 
II SENALEM – Seminário Nacional de Linguagem e Educação Matemática 
Rio de Janeiro – RJ, 3 a 5 de dezembro de 2018 

Perspectivas da Linguagem no Ensino e na Aprendizagem da Matemática 
  
 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

(...) aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas eram designadas 
pelas palavras que eu ouvia pronunciar repetidamente nos mesmos lugares 
determinados em frases diferentes. E quando habituaria minha boca a esses 
signos, dava expressão aos meus desejos. (WITTGESNTEIN, 1996, p.27) 

 
O filósofo na sua segunda fase, com a obra Investigações Filosóficas, não 

considera suas reflexões de outrora como erradas, porém salienta que não são 

suficientes para explicar os problemas da linguagem. Nesta fase, o significado da 

palavra está no uso, na multiplicidade de funções que a palavra está envolvida na 

linguagem. Desta maneira, temos o exemplo das alavancas de uma locomotiva, elas 

têm aparências semelhantes, porém funções diferentes (uma pode abrir a bomba, a 

outra pode frear, uma terceira pode regular a abertura de uma válvula, etc.), o que vai 

determinar sua função é o movimento que o maquinista realizará.  

Outro exemplo é o professor em sala de aula ao introduzir o assunto sobre as 

quatro operações, por exemplo sobre multiplicação: os termos (multiplicando, 

multiplicado e produto) precisam fazer sentido para que o conceito da operação de 

multiplicação seja entendido pelo aluno. Pois o termo produto, em linguagem natural, 

tem um significado, por exemplo, daquilo que é comprado num supermercado. Mas o 

significado, em linguagem matemática, é o resultado da multiplicação. Na divisão, as 

relações entre dividendo, divisor, quociente e resto também precisam ser entendidas 

para que o aluno compreenda o conceito da operação.  

Assim, para Wittgenstein a palavra tem significado a partir de jogos de 

linguagem, que ele denomina tal como o conjunto da linguagem e das atividades com 

as quais está interligada e que esses jogos se entrelaçam a partir da forma de vida, a 

seguir temos alguns exemplos de tais jogos: 

  

Comandar, e agir segundo comandos; 
Descrever um objeto conforme a aparência ou conforme medidas; 
Produzir um objeto segundo uma descrição (desenho); 
Relatar um acontecimento; 
Conjeturar sobre o acontecimento; 
Expor uma hipótese e prová-la; 
Apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e 
diagramas; 
Inventar uma história; 
Representar teatro; 
Resolver um cálculo aplicado; 
Traduzir de uma língua para outra. (WITTGENSTEIN, 1996, p. 35-36) 

 

Glock apud Silva (2011) esclarece que Wittgenstein costumava usar o termo 

forma de vida referindo-se à cultura, às nossas práticas, tradições, costumes e mitos; 
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para enfatizar o entrelaçamento entre cultura, visão de mundo e linguagem. Uma 

forma de vida é uma formação cultural ou social, a totalidade das atividades 

comunitárias em que estão imersos os nossos jogos de linguagem. 

A matemática por ter uma linguagem própria, precisa fazer sentido para o aluno 

desde os primeiros contatos, como afirma Silveira (2008, p. 5), “ensinar o aluno a ler 

um texto escrito nessa linguagem é como ensinar uma língua estrangeira.”, isso ocorre 

também porque a linguagem matemática é governada por regras e o professor precisa 

ensinar essas regras. Destarte, quando o aluno utiliza regras de outros contextos que 

não se aplicam às regras da própria Matemática possivelmente pode levá-lo ao erro, 

uma vez que os significados na linguagem matemática não necessariamente 

correspondem os significados da linguagem natural. 

Para Wittgenstein o ato de seguir regra é um hábito, é um costume, assim como 

fazer uma comunicação, dar uma ordem, jogar uma partida de xadrez e o que constitui 

a regra é o seu uso coletivo. As regras estão na nossa vida cotidiana, tais como: regras 

de trânsito, regras de comportamento (etiqueta), regras de um jogo de tabuleiro, etc. 

As ações do indivíduo devem estar de acordo com o esperado, já que as regras 

informam as ações esperadas. E quando o indivíduo não age de acordo com as regras 

há consequências. Por exemplo: caso infrinja uma regra de trânsito, poderá ser 

multado; desobedecer a uma regra de etiqueta, o indivíduo será visto como mal-

educado, indelicado; se não seguir a regra do jogo, não se está a jogar. 

O trabalho tem como foco a Linguagem Matemática visto que o aluno tem 

dificuldades de interpretar a linguagem simbólica, bem como as regras matemáticas 

que regem tanto o texto em linguagem natural como em linguagem matemática 

(Silveira, 2009). Pois, o processo de comunicação das regras matemáticas depende 

do uso da linguagem natural, que também são regidas por regras linguísticas, da 

gramática. A linguagem natural tem característica polissêmica e a palavra 

dependendo do contexto a qual está inserida pode ter significado diferente. Então, 

quando o professor de matemática verbaliza uma palavra (expressão) esta pode não 

ter o mesmo significado para o aluno, não tem a mesma forma de vida e o levará a 

interpretar as regras erroneamente, chegando a uma solução de um cálculo que não 

esteja de acordo com a lógica matemática. 

É necessário que o aluno compreenda os signos para que possa entender as 

estratégias de resolução, aplicar as regras inerentes a operação matemática. Silveira 
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et al. (2017) explicita que o ensino de matemática com ênfase na linguagem propicia 

a comunicação entre aluno e professor; nesse sentido, é preciso que a linguagem do 

professor esclareça os significados dos símbolos matemáticos, bem como as regras 

que governam os textos em que esses símbolos se inserem. 

 

2 Algumas pesquisas que comentam o uso de regras  

Diante de um cenário onde a grande parte das pesquisas em Educação 

Matemática são analisadas pela lente teórica do construtivismo, teoria esta que busca 

encontrar fatores que possam contribuir com um ensino de matemática mais dinâmico. 

No construtivismo se entende que o conhecimento matemático provém de estruturas 

psicológicas e que a tarefa principal do professor é dar suporte para que tal 

desenvolvimento ocorra da forma mais espontânea possível (SILVEIRA, 2017) 

Porém, pela experiência docente no ensino básico é comum que em conversas 

informais, ou até mesmo em jornadas pedagógicas, o professor de matemática relata 

que em um determinado assunto - por exemplo no ensino de frações, número 

fracionário, número decimal - não obteve êxito, mesmo utilizando-se de softwares 

matemáticos, jogos matemáticos, materiais concretos para que a turma pudesse 

compreender melhor o assunto estudado.  

Em consonância ao exposto Silveira (2015) esclarece que o professor muitas 

vezes não percebe que não tem o “conhecimento” do processo mental, pois não tem 

“controle” do processo interno do seu aluno. As teorias educacionais colocadas em 

prática não garantem o sucesso prometido e os professores de matemática aderem a 

diferentes tendências da Educação Matemática, muitas vezes sem conhecer seus 

fundamentos teóricos; e ao aderir a uma teoria, é preciso conhecer as críticas feitas a 

ela. 

A partir do levantamento bibliográfico, a seguir, tem-se recortes de trabalhos de 

domínio público e que foram analisados pelo enfoque do referencial teórico e de 

autores especialistas no que diz respeito, tanto a Educação Matemática quanto a 

Linguagem Matemática. 

Vaz (2015) em sua pesquisa traz questionamentos sobre a postura 

ultrapassada adotada pelos professores, possivelmente oriunda dos atuais livros 

didáticos, que ainda hoje supervalorizam a memorização das regras e de 

procedimentos operatórios, sobretudo na divisão de frações. 
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Livros didáticos como Caderno do Futuro (Matemática – 6º ano) traz em sua 

obra a definição direta de fração referindo-se a parte de um todo que foi dividida em 

partes iguais e no tópico sobre operações de frações, simplesmente enuncia a regra 

clássica da divisão de fração: “para dividir uma fração por outra, multiplicamos a 

primeira pelo inverso da segunda”.  

No exemplo: Quantos   cabem em  de unidade? O procedimento operatório 

usual indicado no livro didático é: ÷  =   ×   =   (*), mas qual o sentido desta 

operação? 

Embora, nas aulas de matemática, os professores sejam reféns dos livros 

didáticos, é importante que este explique a regra a ser usada para que tenha sentido 

ao aluno, pois é através do uso da linguagem explicitada por palavras na comunicação 

entre professor e aluno que podem dar sentido aos conceitos em matemática.  

Ao trabalharmos o exemplo citado por uma representação de figuras 

retangulares, teríamos a seguinte explicação: 

 

                                        

 

                                                     

 

 

 

                                   

                                                

 

O  da unidade é representado por dois quadrados (listras azuis); 

O  da unidade é representado por cinco quadrados (listras verdes); 

É necessário verificar quantas vezes  (dois quadrados) cabe em  (cinco 

quadrados). Podemos observar que   cabe duas vezes e meia. Ou seja, 

1

2
÷ 

1

5
 =  2 +

1

2
=

5

2
  

A partir de mais aplicações envolvendo a operação de divisão, o professor 

deverá mostrar a justificativa da regra clássica, tal como: 

Fonte: Autores 

FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DA DIVISÃO DE FRAÇÃO 



                           
 

7 
II SENALEM – Seminário Nacional de Linguagem e Educação Matemática 
Rio de Janeiro – RJ, 3 a 5 de dezembro de 2018 

Perspectivas da Linguagem no Ensino e na Aprendizagem da Matemática 
  
 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

1

2
÷  

1

5
 =  

1
2
1
5

=

1
2

×
5
1

1
5

×
5
1

=

1
2

×
5
1

1
=

1

2
×

5

1
=

5

2
 

Esta justificativa, denominada também de demonstração. De acordo com 

Silveira (2015) o algoritmo precisa ser demonstrado para que o aluno perceba o 

caminho de sua abreviação (*), pois a demonstração de um cálculo é uma técnica que 

mostra como se procede de acordo com a regra. 

Machado (2007) propõe que é necessário reconfigurar o ensino de operação 

de adição com fração, utilizando-se da resolução de problemas com situações 

vivenciadas pelo alunado para que este público tenha sucesso no entendimento do 

assunto, como pode ser visto neste recorte: 

Precisamos colocar numa embalagem a metade de uma pizza de muçarela e 
um terço de outra pizza de palmito. Será que esses dois pedaços cabem 
numa única embalagem? Num problema como este o aluno será levado a 
refletir sobre a situação apresentada e a perceber as relações existentes 

entre  e  sem se deixar levar por ideias equivocadas e sem ficar escravo de 

regras memorizadas sem sentido para ele. (MACHADO, 2007, p. 45) 
 
 

A proposta apresentada mostra que exemplos com números mais simples há 

uma praticidade no ensino. Porém, se tivéssemos pedaços de pizza como estes ; , 

será que o aluno conseguiria perceber que ambos caberiam na mesma embalagem?   

No ensino de regras matemáticas há dois tipos de proposições: a proposição 

matemática (é normativa, expressa norma, regra a ser seguida) e a proposição 

empírica (descreve fatos da realidade). É necessário explicar que as proposições 

empíricas não podem determinar como seguir regras, e sim as proposições 

matemáticas que determinam como agir em suas possíveis aplicações.  

Se em uma divisão de dez bombons entre duas crianças, não necessariamente 

pensemos em uma divisão exata. Pois, se uma das crianças queira seguir a regra de 

que merece mais bombons, não haverá problema. Neste sentido, Gottschalk (2008, 

p. 81) “explica que atividade matemática distingue-se radicalmente dos procedimentos 

empíricos: o cálculo não é um experimento, não é preditivo e tampouco a prova 

matemática se baseia em evidências empíricas.”; Portanto, a atividade (proposição) 

matemática 6 divido por 3 deve ser igual 2, pois é uma norma. 

Silva (2011) em sua pesquisa desmitifica que uma proposição só teria sentido, 

só significaria algo se descrevesse algo no mundo, assim caso as proposições não 
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“apontassem” para nada no mundo, estas consistiriam de termos sem referências e 

assim seriam sem sentido.  

Neste sentido Giardinetto (1999) aponta que pesquisas passaram a 

supervalorizar o conhecimento matemático cotidiano elevando-o à condição de polo 

orientador para o desenvolvimento da prática pedagógica. Isso demonstra que muitos 

professores têm a ideia de que só é possível dar sentido aos conceitos matemáticos 

quando é colocado na realidade do aluno. 

Romeiro e Moretti (2018) evidenciaram em uma pesquisa com onze 

professores de matemática a essência das operações com frações envolvendo a 

multiplicação de frações e estes professores reconheceram que somente as regras 

mecanizadas não eram suficientes para explicar, generalizar e dar sentido à operação.  

Diante deste cenário, Machado (1990) em relação ao tratamento da Matemática 

esclarece que  

[...] com relação à expectativa de que, na aprendizagem de qualquer assunto, 
seria necessária uma abordagem inicial, limitada ao âmbito da técnica 
operatória, para só em um momento posterior conquistar-se a possibilidade 
de uma real compreensão, alguns esclarecimentos se fazem oportunos. Com 
efeito, tal prioridade é plenamente compreensível na aprendizagem de um 
código, assim como na de uma linguagem formal ou de um jogo. Nesses 
casos, as regras precisam ser bem conhecidas antes de se poder pensar em 
agir ou jogar [...] no caso do processo de produção do conhecimento, na 
aprendizagem da Língua [materna] ou da Matemática, a técnica alimenta o 
significado que alimenta a técnica... e assim por diante. (MACHADO, 1990, 
p.115-116) 
 

No ensino de matemática, o que dá sentido a um código ou a uma regra é o 

uso que fazemos destes. Na operação de adição com fração pode ter sentido quando 

somamos inicialmente frações com denominadores iguais, em seguida, efetuamos 

frações heterogêneas onde se deve concluir que há a necessidade de igualar os 

denominadores. Conforme Silveira (2015) o processo de aplicação de regras não é 

mecânico, pois é preciso a interpretação. É no uso que adquire sentido, o aluno 

interpreta a regra, projeta sentidos durante a sua aplicação e compreende. Para 

Wittgenstein (1996, p. 92) “compreender uma frase significa compreender uma 

linguagem. Compreender uma linguagem significa dominar uma técnica.”. Por 

exemplo, para jogar xadrez é necessário aprender as regras, é importante saber o uso 

de cada peça. Caso o jogador se utilize de outras regras, não estará jogando xadrez. 
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Considerações Finais 

O trabalho objetivou elucidar os possíveis problemas no uso de regras nas 

aulas de matemática, sobretudo no ensino de frações. À luz da filosofia de 

Wittgenstein foi interessante perceber que pesquisas acadêmicas mostram, que para 

um determinado assunto matemático, professores revelam a necessidade de trazer 

elementos do cotidiano do aluno, com o intuito de contextualizar as aulas, para assim 

o aluno ter compreensão. Nesta perspectiva, tudo aquilo que tem relevância prática 

para o aluno é levado em consideração e que os demais aspectos do ensino devem 

ser deixados à margem, aspectos estes evidenciados como: “regras mecanizadas”; 

“regras memorizadas” e “supervalorização de regras”.  

No entanto, Machado (1990) afirma que as regras precisam ser bem 

conhecidas antes de se poder pensar em agir ou jogar. Para Silveira (2015) é no uso 

que a regra adquire sentido, o aluno interpreta a regra, projeta sentidos durante a sua 

aplicação e compreende. Os autores corroboram com o pensamento de Wittgenstein 

(1996) no sentido que o que constitui a regra é o uso coletivo. Entretanto, lembramos 

que o professor precisa estabelecer um jogo de linguagem com o aluno para que a 

regra seja compreendida.  

 Ressaltamos que este trabalho não nega a contextualização do conteúdo, 

porém procurou explicar que as proposições empíricas não podem determinar como 

seguir regras, e sim as proposições matemáticas que determinam como agir em suas 

possíveis aplicações. 
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