
 
 

 LINGUAGEM, MATEMÁTICA E CONHECIMENTO. 

  

 

Marisa Rosâni Abreu da Silveira 
Universidade Federal do Pará 

marisabreu@ufpa.br 
 

 

Resumo:  

Este texto tem o objetivo de analisar a relação entre a linguagem e a matemática no 

processo de aquisição do conhecimento matemático do aluno. Para tanto, discutimos a 

necessidade de buscarmos na linguagem natural o amparo para a compreensão de textos 

matemáticos. Destacamos algumas características da matemática e de sua linguagem que 

dificultam a tradução para a linguagem natural. O texto matemático é regido por regras 

matemáticas e a interpretação de tais regras está atrelada aos contextos em que elas estão 

inseridas. Essas questões são discutidas e pautadas na filosofia da linguagem de 

Wittgenstein (1983, 1996, 2003) e de alguns de seus comentadores. Nossas considerações 

finais apontam que a devida atenção ao uso que fazemos da linguagem nas aulas pode 

auxiliar o aluno a compreender as palavras do vocabulário matemático. É no jogo de 

linguagem entre professor e aluno que as incompreensões da matemática podem ser 

atenuadas.  
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1. Introdução 

 

A linguagem exerce forte influência nos processos de ensinar e de aprender 

matemática. Nesse sentido, temos o objetivo de discutir algumas relações entre a 

linguagem, a matemática e o conhecimento. Para tanto, analisaremos, em primeiro lugar, a 

relação entre a matemática suas aplicações e posteriormente, a relação entre a linguagem e 

o conhecimento. A matemática é difícil de ser definida, mas sabemos que ela possui uma 

linguagem com certas características que a diferencia da linguagem natural. Uma dessas 
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características é que uma frase em linguagem matemática tem apenas um sentido enquanto 

que a linguagem natural é polissêmica. Existem muitas concepções diferentes dessa 

ciência: ciência da ordem, ciência das relações, ciência da quantidade, etc. Assim como 

diferentes correntes filosóficas que sustentam a forma de conceber seus fundamentos: o 

intuicionismo, o formalismo e o logicismo. O intuicionismo, por exemplo, descarta a 

atividade da linguagem na construção do conhecimento matemático, já o platonismo, 

muito debatido entre os filósofos da matemática, é uma espécie de realismo das ideias. Os 

fatos matemáticos existem independentes do conhecimento que se pode ter sobre eles. O 

mundo das ideias concebe a existência dos objetos matemáticos que é independente do 

pensamento, é um a priori.  

Wittgenstein, filósofo austríaco que tratou tanto de problemas da filosofia da 

linguagem como também da filosofia da matemática, em sua obra Remarques sur les 

fondements des mathématiques (1983), renuncia todas essas correntes e afirma que a 

matemática se fundamenta nos jogos de linguagem. 

Ao abordarmos a relação da linguagem com o conhecimento matemático, 

discorremos sobre os jogos de linguagem da filosofia de Wittgenstein que auxiliam na 

ampliação do conhecimento matemático do aluno. Esse conhecimento envolve, dentre 

outras coisas, textos matemáticos que são regidos por regras matemáticas, que em situação 

de aprendizagem devem ser interpretados pelo aluno com o auxílio do professor. 

Assim pretendemos abordar a relação entre a matemática e a linguagem na visão de 

Wittgenstein, uma vez que o referido filósofo traz à luz a tão debatida questão filosófica 

sobre a matemática e suas aplicações de uma maneira original, bem como a importância 

que ele fornece à linguagem nos processos de conhecimento. Pretendemos, com base nas 

ideias do filósofo, mostrar que a matemática é normativa e quando aplicada a experiências 

empíricas novos usos são criados que podem não pertencer à matemática, uma situação que 

bem ilustra é o contexto do cotidiano, haja vista que nele utilizamos estratégias diferentes 

daquelas utilizadas em sala de aula.   

Nesse sentido, podemos tentar dar uma das possíveis respostas para uma das 

perguntas que guia essa jornada de estudos “Por que apreender matemática?”. Apreender 

matemática não “porque a matemática é útil” para saber conferir o troco em negociações 

comerciais, útil para calcular o perímetro de uma sala. Enfim, útil para resolver problemas 

do cotidiano. Ou, em outro sentido, útil para passar em seleções de grandes escolas, para 

gerenciar o patrimônio da família etc. Pensamos que o educador matemático deve ensinar 
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todos os estudantes da mesma forma, sem distinção de classes, sem selecionar as elites, - 

no sentido atribuído por Bourdieu (1982) -, com programas curriculares qualificados e, 

para os estudantes das classes populares apenas a matemática que serve para resolver 

cálculos ligados aos problemas de seu cotidiano.  

Os estudantes precisam aprender o significado das palavras do vocabulário 

matemático para aumentar o seu repertório, inclusive, da própria língua portuguesa, para 

adquirirem conhecimentos matemáticos que permitam que se comuniquem 

matematicamente, afim de que desenvolvam a prática de argumentação e o raciocínio 

lógico.  

Com esta forma de pensar, podemos trilhar o caminho para a resposta da outra 

pergunta que guia essa jornada de estudos: “O que ensinar?”. Compreendemos que temos 

que ensinar o aluno a recorrer ao raciocínio lógico tão necessário para compreender 

questões da vida em sociedade como também da vida pessoal.  

O raciocínio lógico é necessário para tratarmos de evidências, salientadas inclusive 

em contos literários, tal qual na obra O mistério de Marie Rogêt de Edgar Allan Poe, - uma 

história do personagem que inspirou Sherlock Holmes -, Dupin se coloca no lugar do 

criminoso e utiliza a razão e a dedução lógica para resolver crimes insolúveis. 

Ler, escrever e falar nas aulas de matemática subentende, além da interpretação de 

textos matemáticos, as traduções de um texto em linguagem matemática para a linguagem 

natural e vice-versa.  

Nestas discussões, recorreremos à filosofia de Wittgenstein e de alguns de seus 

comentadores, tais como: Bouveresse (1987), Chauviré (2008) e Granger (1990) para 

tratarmos de questões referentes a alguns conceitos, por exemplo: matemática, regra e jogo 

de linguagem. 

 

2. Matemática e suas aplicações 

 

A matemática funciona essencialmente por meio da escrita, e sua linguagem 

pretende ser universal e ter apenas um sentido. Ela é codificada por meio de expressões 

algébricas, gráficos, tabelas e símbolos, tais como: ≠, ∞, ÷ etc. Diferentemente da 

linguagem matemática, a linguagem natural é polissêmica e por esse motivo, a primeira 

exprime aquilo que a segunda não dá conta, por exemplo, o conjunto dos números Reais 



 
V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

compreendidos entre dois e cinco: 52/  xx . Precisaríamos enunciar infinitos 

números que abreviadamente os signos matemáticos conseguem representar.  

Segundo Bouveresse (1987), Wittgenstein considera os conceitos e as proposições 

matemáticas instrumentos de linguagem. Um enunciado tipo 2 + 2 = 4 é uma preparação a 

um certo uso da linguagem. É apenas sua aplicação, sua utilização “no civil”, - fora da 

matemática-, que faz da matemática uma linguagem propriamente dita. 

 A matemática é normativa, segue normas estabelecidas pelas necessidades de seu 

próprio movimento intrateórico. Essa relação interna do próprio campo da matemática, 

Caveing (2004) chama de automovimento. Para Wittgenstein (2003), as matemáticas 

constituem um campo próprio, autônomo e independente. 

 

A equação 4 maçãs + 4 maçãs = 8 maçãs é uma regra de substituição que uso se, 

em vez de substituir o signo “4 + 4” pelo signo “8”, substituo o signo “4 + 4 

maçãs” pelo signo “8 maçãs”. 

Mas devemos ter cuidado ao pensar que 4 maçãs + 4 maçãs = 8 maçãs é a 

equação concreta e 4 + 4 = 8 é a proposição abstrata, da qual a primeira é apenas 

um caso especial, de modo que a aritmética das maçãs, embora muito menos 

geral que a aritmética verdadeiramente geral, é válida em seu domínio restrito 

(para as maçãs). Não existe nenhuma “aritmética das maçãs” porque a equação 4 

maçãs + 4 maçãs = 8 maçãs não é uma proposição a respeito das maçãs. 

Podemos dizer que, nessa equação, a palavra “maçãs” não tem nenhuma 

referencia. (E sempre podemos dizer isso a respeito de um signo em uma regra 

que ajuda a determinar seu significado.) (WITTGENSTEIN, 2003, p. 243) 

 

 

As construções da aritmética são autônomas e, portanto, elas mesmas garantem as 

suas aplicações. A aritmética parece fundamentada em si mesma, e segundo o filósofo, 

ensinando-a estaremos dando os seus fundamentos. “Você poderia dizer: por que se 

incomodar com limitar a aplicação da aritmética? Isso se resolve sozinho. (Posso fazer uma 

faca sem me preocupar com os tipos de material que cortarei com ela; isso será evidente 

em breve.)” (WITTGENSTEIN, 2003, p. 241). 

Isso quer dizer que pode não haver aplicação imediata da aritmética, mas 

poderemos encontrá-la futuramente, pois quando construímos matemática não estamos 

preocupados com suas aplicações. 

  

Mas o que a aplicação adiciona ao cálculo? Ela introduz um novo cálculo? Nesse 

caso, ele não é mais o mesmo cálculo. Ou lhe dá substância em algum sentido 

essencial à matemática (lógica)? Se for assim, como podemos abstrair da 

aplicação, mesmo que apenas temporariamente? 
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Não, o cálculo com maçãs é essencialmente o mesmo com linhas ou números. 

Uma máquina é uma extensão de um motor, uma aplicação não é, no mesmo 

sentido, uma extensão do cálculo. (WITTGENSTEIN, 2003, p. 244). 

 

Criarmos o conjunto dos números inteiros por necessidade conceitual, não pelo fato 

de que temos dívidas, afirma Bouveresse (1987). O conjunto dos números naturais não 

dava conta de explicar os números negativos, daí criamos o conjunto dos números inteiros 

e assim, sucessivamente fomos inventando outros conjuntos, - racionais, imaginários, reais 

-, de acordo com nossas necessidades conceituais e dessa forma, nossas criações passam a 

ser precedidas por outras. Ainda, segundo o filósofo, - ao discutir a força da regra e a 

invenção da necessidade em Wittgenstein -, a invenção é a mãe da necessidade que se 

apoia sobre um elemento de descoberta. Podemos descobrir, por exemplo, no caso de 2 + 3 

= 5, que se pego 2 objetos e mais 3 objetos e contamos o total de objetos, o resultado 

observado é regularmente e normalmente 5 objetos, isso porque um enunciado empírico 

não é uma regra. Nesse caso, de acordo com Chauviré (2008), que comenta a relação entre 

matemática e antropologia na filosofia de Wittgenstein: “2 + 3 = 5” é uma necessidade e os 

homens acreditam que 2 e 3 são 5 é um enunciado antropológico, uma vez que a primeira 

sentença aponta uma norma e a segunda expressa um acordo entre os homens.    

A matemática é lógica e normativa, por isso, devemos aceitar suas proposições. 

Nas atividades práticas, podemos simplesmente aceitar. Nesse sentido Wittgenstein (2003) 

exemplifica: “Dois homens que vivem em paz entre si e três homens que vivem em paz 

entre si não fazem cinco homens que vivem em paz entre si. Mas isso não significa que 2 + 

3 não seja mais 5; é apenas que a adição não pode ser aplicada dessa maneira” (p. 264). 

 

3. Conhecimento matemático e linguagem 

 

A matemática para Wittgenstein se fundamenta na linguagem, nos jogos de 

linguagem.   

 

A expressão “jogo de linguagem” deve salientar aqui que falar uma língua é parte 

de uma atividade ou de uma forma de vida. Tenha presente a variedade de jogos de 

linguagem nos seguintes exemplos, e em outros: 

Ordenar, e agir segundo as ordens - 

Descrever um objeto pela aparência ou pelas suas medidas - 

Produzir um objeto de acordo com uma descrição (desenho) - 

Relatar suposições sobre o acontecimento - 

Levantar uma hipótese e examiná-la - 
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Apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e diagramas - 

Inventar uma história; e ler - 

Representar teatro - 

Cantar cantiga de roda - 

Adivinhar enigmas - 

Fazer uma anedota; contar - 

Resolver uma tarefa de cálculo aplicado - 

Traduzir de uma língua para outra - 

Pedir, agradecer, praguejar, cumprimentar, rezar.  

(WITTGENSTEIN, 1996, p. 27) 

 

Granger (1990) na sua obra Invitation à lecture de Wittgenstein afirma que um jogo 

de linguagem não deve ser considerado como uma ficção arbitrária, mas como uma “forma 

de vida”. Salienta que falar uma língua faz parte de uma atividade, ou de uma “forma de 

vida”. Porém, as mesmas palavras, as mesmas regras gramaticais isoladas, tornam-se 

totalmente outras em jogos de linguagens diferentes. Na mudança da álgebra dos reais ao 

cálculo dos números complexos, os signos considerados subsistem identicamente de uma a 

outra teoria, - consideradas por Wittgenstein como jogos de linguagem-, que, contudo 

evocam sistemas de regras operatórias totalmente diferentes.   

A filosofia da linguagem de Wittgenstein não se interessa por processos mentais, 

pois é no uso das palavras que aprendemos o seu significado. Chauviré (2008) salienta que 

para Wittgenstein, saber não é um estado psicológico, mas uma capacidade. Nesse sentido, 

não descobrimos por intuição que 13 segue 12. É a nossa técnica de contar (Bouveresse, 

1987), que é aprendida. 

Apostando nessas leituras é que optamos pela ênfase na linguagem para 

compreendermos como o professor pode melhor ensinar matemática, pois usamos palavras 

ou frases de uma linguagem para comunicarmos nossos conhecimentos por meio do uso 

dessa linguagem. Segundo Dummett (2009, p. 218), “compreender uma expressão consiste 

conhecer sua significação”. Nesse sentido, o filósofo adverte que devemos dar atenção ao 

uso dos verbos “saber” e “conhecer”, já que a noção de significação está atrelada a maneira 

de conceber o conhecimento.  

O conhecimento matemático envolve, dentre outras coisas, textos a serem 

comunicados e interpretados. A comunicação em linguagem formalizada, segundo Granger 

(1974), é virtual. No caso da matemática, utilizamos a linguagem natural para comunicar o 

texto em linguagem formalizada. Nesse sentido, o conhecimento que temos de matemática 

é expresso pelo uso que fazemos da linguagem matemática entrelaçada com a linguagem 

natural. A linguagem formalizada possui um resíduo, - aquilo que está escrito fora do 
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texto-, os sentidos ausentes que foram suprimidos pelo processo de formalização. O resgate 

desses sentidos é imprescindível para a compreensão de um texto.   

O texto matemático tem a tendência de ser objetivo, preciso e conciso. Apesar da 

objetividade e a subjetividade andarem juntas, o texto matemático busca excluir a 

subjetividade, nesse sentido, Foucault (1995) afirma que o sujeito do enunciado 

matemático é um sujeito neutro, como por exemplo, “dada a reta r...” e “seja a função...”. 

O estilo convencional do texto matemático é impessoal e autoritário (Alcalá, 2002), tal 

como: “resolva as operações”, “calcule f(3)”, etc.   

Um texto matemático pode ser escrito em linguagem matemática ou em linguagem 

natural com expressões do vocabulário matemático, tais como: apótema, fatoração, sólido 

geométrico, etc. Ele também pode ser escrito sem palavras especificas desse vocabulário, 

porém ter implícito uma regra matemática, tal como um problema envolvendo a regra de 

três.  

Uma regra matemática diz o que devemos fazer em determinada situação, ela 

prescreve os passos que devemos tomar para obter um determinado resultado. A história da 

matemática aponta para a criação de regras matemáticas por diferentes povos, essas 

criações, com o passar do tempo, tornaram-se normas.    

O ensino das regras matemáticas por meio de suas aplicações no cotidiano do aluno 

nem sempre garantem a aprendizagem, justamente por que os contextos da sala de aula e 

do cotidiano são diferentes. Na sala de aula, o aluno está envolvido com problemas 

matemáticos formalizados por meio de uma linguagem codificada. No cotidiano, não é 

mais o aluno que precisa resolver problemas, é um sujeito que se encontra em situações de 

práticas cotidianas que podem ser resolvidas por cálculos com aproximações em meio de 

negociações com outros sujeitos, tais como práticas comerciais de facilitar o troco. Nesse 

sentido, o ensino da aritmética não se justifica para “dar o troco”. Dar ou conferir o troco, o 

aluno aprende fora da escola.  

A matemática é como a língua portuguesa possui regras que precisam ser aplicadas. 

Entretanto, a compreensão de regras matemáticas para os estudantes parecem surgir por 

processos mágicos, mesmo que os algoritmos sejam construídos com palavras. Stella 

Baruk
1
 (1985), ao tratar do mágico em matemática, chama a atenção que para os 

estudantes, existe uma relação entre lógica e mágica, a magia de, por exemplo, a ser igual a 

                                                
1 Educadora francesa com larga experiência no ensino de matemática e possui diversos livros publicados que 

tratam do insucesso dos estudantes na matemática.  
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1

1 1a
. Nesse sentido, o aluno acredita que também possa fazer magias desse tipo, tal qual o 

aluno de Baruk no cálculo: 
2

6

2

3

2

3
1

2

3
 . Da mesma forma que a

a


1

1 1

é uma 

igualdade que provém da lógica da matemática, a igualdade 1
2

3
  provém da lógica do 

aluno. Estas lógicas operam de maneiras distintas. 

Assim, como o aluno não compreende as sutilezas nas formas das transformações 

matemáticas (lógicas), ele também se atrapalha com as letras que podem desempenhar 

diversas funções nas frases: numa frase x pode ser um expoente, noutra frase x pode ser 

uma base. A equação escrita na forma 042  yx  pode também ser escrita em outra 

forma 42  xy . Ora +6 é uma das parcelas da adição (-3) + (+6), ora +6 representa o 

número positivo.  

Uma regra matemática aplicada em contextos diferentes assume sentidos diferentes, 

assim como um determinado símbolo utilizado em situações distintas pode apresentar 

significados diferentes. Todas estas situações que são confusas para o aluno podem ser 

esclarecidas nos jogos de linguagem entre seus colegas e seu professor. Apostamos o 

entendimento da matemática na linguagem, desse modo, é necessário que o professor 

escute o aluno para saber aquilo que ele não sabe. A aula não pode ser apenas pautada na 

voz do professor, é importante o aluno dizer como compreendeu aquilo que o professor 

explicou. Nós professores, devemos buscar estratégias de fazer o aluno falar, isso nos 

ajudaria a prosseguir ou retomar aquilo que estamos tentando ensinar.   

A experiência pedagógica de Tolstoi (apud VIGOTSKI, p. 105) lhe permitiu 

compreender que a criança aprende com o uso da palavra.  

 

Quando ela [a criança] ouve ou lê uma palavra desconhecida numa frase, de 

resto compreensível, e a lê novamente em outra frase, começa a ter uma ideia 

vaga do novo conceito: mais cedo ou mais tarde ela... sentirá a necessidade de 

usar uma palavra – e uma vez que a tenha usado, a palavra e o conceito lhe 

pertencem... Mas transmitir deliberadamente novos conceitos ao aluno... é, estou 

convencido, tão impossível e inútil quanto ensinar uma criança a andar apenas 

por meio das leis do equilíbrio.  

 

Quando alguém pergunta a um estudante o que está estudando de matemática na 

escola, é comum ele não saber dizer, por exemplo, que está estudando trigonometria, 

muitas vezes, ele diz que está estudando alguma coisa com triângulos. Na verdade, ele não 



 
V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

sabe o significado da palavra trigonometria. O que ele diria se estivesse estudando a 

fatoração de expressões algébricas?  

Conforme o Tolstöi pedagogo, é no uso da palavra que o aluno aprende. Aprender o 

significado pelo uso da palavra justifica o fato de atribuir ênfase na linguagem que o aluno 

usa. Massot e Poulain (1999) e Pimm (2002) nos fornecem sugestões de como desenvolver 

a prática da comunicação e do uso das palavras nas aulas de matemática. As primeiras 

fazem um inventário de atividades que ilustram os modos de fazer o aluno em sala de aula: 

falar, ler e escrever. Em primeiro lugar, elas propõem atividades individuais, em segundo, 

atividades em grupo e por último, atividades de discussões entre toda a classe de alunos 

orientada pelo professor. Uma das atividades que nos chamou a atenção pedia que toda a 

classe discutisse quatro redações diferentes de um mesmo cálculo que estavam expostas no 

quadro. Após as discussões dos alunos, foi elaborada uma ficha de conselhos de como 

redigir um bom texto matemático. Pimm (2002), ao discutir a fala matemática dos alunos, 

sugere um leitor ativo, não aquele que lê silenciosamente, mas aquele que fala em voz alta, 

que discute com seus colegas e com o professor. Assim, no debate, o aluno ao escutar o 

outro fica mais atento a sua própria percepção e se prepara para que o seu interlocutor o 

também o escute. Tanto Massot e Poulain (1999) e Pimm (2002) buscam estratégias que 

conduzem à comunicação, à expressão oral e à argumentação dos alunos por meio do jogos 

de linguagem.  

O estudo da matemática é similar ao estudo de uma língua estrangeira. Os símbolos 

da matemática tem que ser traduzidos para a linguagem natural. Todavia, apenas essa 

tradução não é suficiente, é preciso buscar o sentido das palavras que estão além dessa 

tradução, bem como o sentido das regras matemáticas que estão imersas no texto, e essa é 

uma das tarefas do professor, auxiliar o aluno na busca desses sentidos, no jogo de 

linguagem da sala de aula. 

 

4. Considerações finais 

 

Neste texto, tentamos apontar algumas relações entre a matemática e a linguagem 

na construção do conhecimento matemático. A matemática é uma construção humana, mas 

como vimos, segue o seu automovimento por necessidades próprias de seu 

desenvolvimento teórico. O fato de que alguns povos criaram alguns conceitos 

matemáticos e que habitavam em locais muito distantes uns dos outros parece apontar para 
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essa construção inevitável prevista pelo automovimento da matemática. As noções de 

limites e derivadas de funções algébricas foram criadas simultaneamente por Leibniz na 

Alemanha e por Newton na Inglaterra. As necessidades dos conhecimentos matemáticos da 

época os levaram a tais criações, Leibniz na matemática e Newton na física.  

O conhecimento matemático evolui na medida em que as pesquisas se desenvolvem 

e que os matemáticos buscam novos desafios, tal como, a circulação de ideias 

intercoletivas do teorema de Gödel. Lannes (2012) afirma que o resultado do teorema 

provocou, inclusive, desdobramentos fora do círculo lógico-matemático no século XX. 

Certamente Gödel não estava preocupado com uma matemática útil.  

Os países desenvolvidos possuem bons matemáticos e as sociedades se 

desenvolvem com pesquisas. Neste sentido, não cabe mais, a visão utilitária no ensino e na 

aprendizagem da matemática. A pesquisa feita por Albarracín, Dujet-Sayyed e Pangaud 

(2008) ressalta que a visão utilitarista do ensino, reflete na dificuldade em matemática de 

estudantes latino-americanos, - incluindo os brasileiros -, de engenharia que estudam na 

França. Nesse sentido, podemos perceber que o sentido de que matemática é útil causa 

prejuízos à aprendizagem desses estudantes, na perspectiva dos pesquisadores.  

A relação entre a linguagem e a matemática se dá quando percebemos que a 

matemática se constitui na escrita, é lida por meio da linguagem natural e, segundo 

Wittgenstein, se fundamenta nos jogos de linguagem. Como não temos acesso ao 

pensamento do aluno, optamos por valorizar a sua expressividade por meio da linguagem, - 

escrita, falada e gestual -, para podermos conhecer aquilo que ele está com dificuldades de 

apreender. 

  É por meio da linguagem que aluno e professor podem se comunicar, interagir e 

jogar com as palavras na busca do entendimento. É no jogo de linguagem que podem se 

compreender mutuamente. 

As regras matemáticas devem ser seguidas porque o resultado de um problema já 

está previsto pela regra, porém, na sala de aula, o professor tem que ajudar o aluno a 

interpretá-la. No cotidiano, tais regras podem ser aceitas, dependendo de como os sujeitos 

as negociam. A regra, na sala de aula, pode ser definida pelo professor com uma linguagem 

não muito apropriada, porém, mesmo que o professor utilize uma boa forma de explicar, o 

aluno pode interpretar de maneira equivocada aquilo que pretendia ensinar. Por isso, é 

importante darmos a devida atenção à linguagem, já que uma palavra pode ter muitos 

significados que são propícios a mal entendidos. 
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A relação entre a linguagem e o conhecimento matemático acontece quando o aluno 

e o professor lidam com textos matemáticos. Esses textos têm características diferentes de 

uma poesia, por exemplo, pois é escrito em uma linguagem codificada e objetiva. Não é 

possível relativizar com os procedimentos lógicos e sabemos que a lógica é necessária para 

os alicerces do conhecimento do aluno. 

Nesse sentido, a educação matemática não pode desprezar o desenvolvimento do 

raciocínio lógico do aluno. A matemática é lógica e o aluno tem uma lógica que não pode 

ser desprezada. É no jogo de linguagem que o professor pode compreender a lógica do 

aluno e o aluno compreender a lógica da matemática com o auxílio do professor. 

Num diálogo, argumentamos com o intuito de provarmos aquilo que temos certeza 

e que não foi bem compreendido pelo nosso interlocutor. Na matemática, argumentamos 

com procedimentos lógicos aquilo que devemos demonstrar. Nos dois casos, utilizamos a 

linguagem em nossas manifestações argumentativas. 

Nesse sentido, a linguagem, a matemática e o conhecimento formam uma tríade 

para o enriquecimento intelectual do aluno. A educação matemática se aprimora quando 

ensinamos o aluno a se comunicar matematicamente e é a educação básica que deve 

proporcionar um mínimo de conhecimentos matemáticos para que o aluno compreenda o 

mundo em que vivemos. Optamos cumprir nossa tarefa de educadores matemáticos, 

valorizando as linguagens, - a linguagem da matemática, a linguagem do aluno e a 

linguagem do professor -, bem como os jogos de linguagem que são possíveis de, entre 

elas, se entrelaçarem.   
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