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RESUMO 

 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa com professoras de classes 

alfabetizadoras, e, promove algumas compreensões sobre o ensino de matemática 

durante a etapa alfabetizadora. Buscou identificar as habilidades necessárias para 

ser considerado matematicamente alfabetizado; perceber a compreensão sobre o 

processo de Alfabetização Matemática dos professores e identificar as dificuldades 

enfrentadas por professores para efetivar a alfabetização matemática. 

Desenvolveu-se, mediante uma abordagem qualitativa, e teve como técnica de 

coleta de dados a entrevista. Durante o processo, teve a preocupação em abordar, 

além do olhar que o alfabetizador traz sobre o processo em que está inserido, 

outros fatores ligados a essa etapa da formação escolar, como as habilidades 

necessárias a serem adquiridas e as dificuldades encontradas. Além disso, 

oportuniza reflexões sobre a etapa alfabetizadora, promovendo a distinção entre a 

perspectiva de alfabetização, alfabetização matemática e letramento matemático. 

Retrata também, o ensino de matemática mediante as legislações que circundam 

o campo educacional. 

PALAVRAS CHAVE: Alfabetização. Alfabetização Matemática. Letramento 

Matemático. 
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1. DO CURSO NORMAL À PEDAGOGIA, DA PEDAGOGIA À MATEMÁTICA: 

TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO DOCENTE  

 

Cada indivíduo constrói ao longo de sua existência uma trajetória regada por 

vivências únicas e com ricas reflexões que promovem o entendimento do que os 

constitui sujeitos hoje. Ao fazer uma análise histórica e pessoal dos processos 

consolidados ao longo dos anos, é possível externar as impressões, sentimentos, 

aprendizados, erros, entre outros elementos fundamentais para uma descrição das 

nossas práticas. 

Partindo desse pressuposto, é alcançável uma construção sobre como se 

(re)constituiu meu processo de formação enquanto profissional da educação. A 

medida que avanço nesse caminhar, construo e reconstruo o meu ser, ao mesmo 

tempo em que promovo o criar e o recriar de uma prática que é lapidada a cada 

novo conhecimento promovido. Afinal, enquanto sujeito inacabável, entendo que 

existe a inexistência do ponto final dentro da formação do professor, assim, desde 

que vivencio essa condição, tenho a certeza da necessidade constante de 

capacitar-nos para oportunizar uma formação que garanta uma prática mais 

coerente e fundamentada. 

 Desse modo, meu trilhar apaixonante no caminho que é o ser professor, com 

toda certeza ocorreu antes que a maturidade me desse o suporte mínimo para 

compreender a dimensão dessa profissão. Afinal, ao concluir o Ensino 

Fundamental 2, ainda com 14 anos, em 2001, fui matriculada no ensino médio para 

o Curso Normal. O curso constituía-se em uma reformulação do antigo curso de 

Magistério, passando sua duração de 3 anos para 4 anos, assim, em 2004, obtive 

o meu primeiro documento que legitimava minha condição de ser professora. 

Quando lembro dessa etapa, vejo uma criança tentando seus primeiros 

passos. Mais erros que acertos. Uma formação sem embasamento, voltada apenas 

para a transmissão de conteúdos nas séries iniciais e em manter a disciplina na 

sala de aula. Não lembro de discussões maiores que contemplassem a formação 

do ser e a promoção de uma educação de qualidade. Recordo-me de ter muitas 

disciplinas metodológicas e filosóficas, entretanto, não sentia um compromisso 
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maior. Acredito que a maturidade na época não permitia sentir e visualizar a real 

função do professor.  

Apesar de pouca idade para executar a função, a sala de aula nunca gerou-

me medo. Penso que o fato de vivenciar meus primeiros anos, informalmente, em 

uma sala de aula, me aproximou dessa realidade. Minha mãe era professora, não 

tinha com quem me deixar, e me levava todos os dias para seu trabalho. Mesmo 

sem ser matriculada, diariamente eu fazia parte daquele universo. Entretanto, para 

muitos dos meus colegas a realidade da comunidade escolar não gerava alegria, 

ao contrário, eles iam para os estágios amargurados e contando os dias, juravam 

que não seguiriam a carreira docente, e, cumpriram!  

Para mim, o curso normal foi o primeiro passo, e após este, fui aprovada no 

Curso de Pedagogia, e, iniciei os estudos na Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB, campus Valença. Essa etapa promoveu as primeiras reflexões, e, a 

conscientização do verdadeiro papel do professor. E dessa maneira promoveu o 

pensar sobre o ato político de educar, o poder da educação contra as ideologias 

vigentes, a importância de uma formação adequada para formar sujeitos, a 

necessidade de humanização presente em nossa sociedade, e várias outras 

temáticas que tanto contribuem para uma formação crítica do educador, e, 

consequentemente, do educando. 

Entre tantos outros temas pertinentes e de uma boniteza extrema 

promovidos durante a formação em Pedagogia, as aulas sobre educação infantil 

sempre me chamaram mais atenção. E para além dessa etapa de formação dos 

sujeitos, o que me despertava a inquietação era a pouca importância voltada para 

o ensino nos anos iniciais. Durante as aulas, eu me questionava, como me 

questiono agora, no curso de Licenciatura em Matemática, sobre as habilidades 

que são necessárias para que as crianças consolidem um processo alfabetizador 

de qualidade, afim de impulsioná-los para os níveis seguintes, seguros e com 

muitas habilidades matemática desenvolvidas. 

Nessa perspectiva, o processo alfabetizador (sendo ele da criança ou do 

adulto que não teve a oportunidade de estudar quando pequeno), sempre 

despertou meu interesse, pois, entendo que, se nos momentos iniciais o sujeito for 

oportunizado a vivenciar uma educação de qualidade, menos lacunas serão 

promovidas no desenrolar do processo educacional de uma criança ou adulto. 
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Afinal, essa etapa de vida escolar é fundamental para que o estudante crie 

proximidade com o universo matemático, pois, os anos iniciais é uma etapa muito 

importante para a formação dos sujeitos, ou seja, durante a alfabetização. 

Entretanto, enquanto docente, percebi que a compreensão sobre o termo 

alfabetização ainda é muito superficial, e esses questionamentos sempre 

permearam meu caminhar. 

Após a conclusão do curso de Pedagogia, iniciei o curso de Licenciatura em 

Matemática, e, também, comecei a lecionar na educação infantil. Nesse período, 

surgiu uma nova inquietação, pois, durante o curso de Pedagogia muito se falava 

sobre a alfabetização, as fases de desenvolvimento da leitura e da escrita, a 

importância de fazer o uso da palavra para ser considerado um sujeito alfabetizado 

e não um analfabeto funcional. Entretanto, não percebia importância nas 

discussões quanto a formação matemática desses sujeitos. 

No primeiro semestre da Licenciatura em Matemática, durante a disciplina 

Comunicação e Informação, a turma foi convidada a produzir um artigo como 

requisito avaliativo da disciplina. Então, resolvi fazer sobre Alfabetização 

matemática, afinal estava na educação infantil, sem uma formação para promover 

um processo alfabetizador que ultrapassasse as habilidades de contagem e 

operações matemáticas. A escrita foi realizada sem muito compromisso com a 

temática, afinal a proposta era o aprendizado para a construção de um artigo 

acadêmico, entretanto, durante a produção, com leitura de textos como o 

Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998), pude perceber que toda 

criança estabelece uma relação com a matemática desde muito pequena, 

independente do ambiente que ela esteja inserida, mas, com o tempo a matemática 

é distanciada, e torna-se uma ameaça para muitos sujeitos durante a trajetória 

escolar, afinal, o ensino está voltado para o estudo do algoritmo e a regras de 

resolução. 

Na prática pedagógica é fundamental conhecer o processo ao qual é 

responsável, e, o professor é o profissional responsável em sala de aula, bem como 

os processos educativos em que é mediador. Nós, professores da educação básica 

ainda somos muito carentes de formação, percebemos, ao longo dos anos que 

quando os colegas de trabalho melhoram a formação, entram no mestrado, no 

doutorado, eles são de uma certa maneira convidados a sair da educação básica e 
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deveria ser o contrário, para garantir uma formação de qualidade nos primórdios da 

trajetória escolar. 

Portanto, a necessidade de formação para as séries iniciais favoreceu o 

olhar para a alfabetização matemática, algo que não foi discutido nas graduações 

de Pedagogia e de Licenciatura em Matemática, mas que ao perceber que se existe 

uma alfabetização que vai além do ensino da palavra, também existe uma 

alfabetização que é além do ensino dos números, e, por isso esse estudo foi levado 

a diante, com o intuito de investigar qual  a compreensão os professores das séries 

iniciais possuem em relação a Alfabetização Matemática. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A matemática está presente no cotidiano das pessoas, sendo notada em 

brincadeiras, contagem, ordenamento de objetos, entre outras situações que essa 

área do conhecimento é evidenciada. Desse modo, podemos perceber que ela faz 

parte das relações que o ser humano estabelece desde muito cedo, sendo assim, 

o ambiente escolar é permeado de oportunidades para trabalhar a matemática nos 

momentos iniciais da vida escolar, reforçando o entrosamento entre o sujeito e a 

matemática. Nessa perspectiva, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (BRASIL, 2014, p. 6) salienta que as crianças: 

  

movidas pela curiosidade investigativa, em situações como as 
brincadeiras comuns ao cotidiano infantil, constroem hipóteses próprias 
sobre quantidade, espaço, tempo, escritas numéricas, bem como se 
envolvem, ao explorar objetos, em ações que requerem quantificar, 
comparar, contar, juntar, tirar, repartir, entre outras, na resolução de 
pequenos problemas de modo prático e também simbólico. 

 

Com isso, é pertinente ressaltar que os sujeitos possuem conhecimentos e 

habilidades matemáticas que antecedem o espaço formal de educação, entretanto, 

ao chegar a escola, muitos desses conhecimentos passam despercebidos. 

Segundo o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, é notório que “por 

muito tempo, a ênfase do ensino da Matemática esteve nas técnicas operatórias e 

na compreensão dos algoritmos em si e pouca atenção foi dada à compreensão 

dos conceitos matemáticos e às propriedades envolvidas nas operações” (BRASIL, 

2014, p. 7). Esse fato, nos ajuda a compreender porque ao prosseguir nos anos 

escolares, gradativamente os sujeitos distanciam-se dessa área do conhecimento. 

 
Nos dias atuais, não raras vezes, o ensino de técnicas operatórias pouco 
vincula situações que possam dar sentido aos cálculos e contribuam para 
o entendimento das operações envolvidas. Esta realidade contribui para 
que muitas crianças se desmotivem e gradativamente, percam o gosto e 
o interesse em aprender matemática. (BRASIL, 2014, p. 7) 

 

Para tentar a superação desse distanciamento, é fundamental propor uma 

educação que desde a sua base possa fortalecer o vínculo que os sujeitos 

estabelecem com a matemática, e, não o oposto. Sendo assim, acreditando que 
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uma das alternativas para a superação dessa problemática está no início do 

processo, surgiu a possibilidade de estudar a alfabetização matemática. Afinal, para 

contribuir de maneira significativa é pertinente que tenhamos conhecimento sobre 

como os professores das classes alfabetizadoras entendem esse processo. 

Perceber a compreensão que os professores possuem sobre o processo 

alfabetizador, com ênfase na matemática, não é tarefa simples de realizar, pois 

essa temática ainda é pouco discutida no ambiente acadêmico, e, desse modo, não 

encontramos tantas produções, quanto, quando tratamos de maneira geral do 

processo alfabetizador. Sônia Danyluk (2015, p. 17), nos prepara para a tarefa 

quando afirma que, “há muito o que se pesquisar sobre a alfabetização 

matemática”, e, que “o caminho está apenas iniciando”. Visto que, mesmo ainda 

que o ensino das letras, sílabas e palavras sejam característica marcantes nos 

primeiros anos do ensino formal, a ênfase dada ao ensino de matemática não é a 

mesma dada ao ensino da palavra.  

Muito se avançou no ensino da leitura para superar uma alfabetização 

metódica e tradicional que deixasse à parte do processo o desenvolvimento da 

habilidade crítica, isso é evidenciado quando Paulo Freire (2002) promove a 

reflexão de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, pois antes de 

dominar a técnica para o domínio da leitura e consequentemente da escrita, somos 

capazes de ler o mundo ao qual fazemos parte.   

Analisando o significado da palavra alfabetizar, segundo o Dicio (2018), é 

evidenciado como o ensinar a ler e escrever, dar instrução primária. Para o mesmo, 

como consequência, a alfabetização torna-se a ação de alfabetizar, e ainda, é a 

difusão do ensino primário restrita ao aprendizado da leitura e escrita rudimentar, 

caracterizando o sujeito como alfabetizado, aquele que aprendeu a ler e a escrever. 

Na busca por compreender melhor esse conceito é valido ressaltar que: 

 
O termo alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma 
tecnologia de representação da linguagem humana, a escrita alfabético-
ortográfica. O domínio dessa tecnologia envolve um conjunto de 
conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao funcionamento 
desse sistema de representação quanto às capacidades motoras e 
cognitivas para manipular os instrumentos e equipamentos de escrita. 
(BATISTA; SOARES, 2005, p. 24) 

 
Dessa maneira, dissociada da perspectiva do letramento, o qual Antônio 

Batista e Magda Soares (2005) tratam como conjunto de conhecimentos, atitudes 
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e capacidades envolvidos no uso da língua em práticas sociais e necessários para 

uma participação ativa e competente na cultura escrita, a alfabetização fica 

caracterizada apenas como o domínio de uma técnica de codificação1 e 

decodificação2, empregada para compreender e representar a linguagem 

ortográfica. Mediante o exposto, é pertinente levantar o seguinte questionamento; 

a alfabetização é o momento apenas para codificação e decodificação de 

linguagens e códigos, desprovidos de reflexões?  

Na perspectiva aqui defendida, e, buscando uma discussão mais atualizada 

proposta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), deparamo-nos com uma 

preocupação em torno da alfabetização, a fim de promover uma aprendizagem que 

ultrapasse apenas o domínio de códigos escritos que constituem a nossa língua. 

Assim; 

 
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve 
ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para 
que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo 
articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita 
e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. 
(BRASIL, 2016, p. 59)  

 
Além disso, menciona o Parecer CNE/CEB nº 11/201029, salientando que: 

“os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], ao descortinarem às 

crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem 

oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo”. 

(BRASIL, 2016, p. 59) 

Embora a BNCC promova uma organização em torno de uma alfabetização 

com maior instrumentalização para utilizar a a leitura e a escrita, promovendo o 

conhecimento de mundo ao qual estão inseridas, não associa este momento a 

linguagem matemática. Pois, para esta  

Alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do 
português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo 
(longo) de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o 
funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Para isso, é preciso 
conhecer as relações fono-ortográficas, isto é, as relações entre sons 
(fonemas) do português oral do Brasil em suas variedades e as letras 
(grafemas) do português brasileiro escrito. Dito de outro modo, conhecer 
a “mecânica” ou o funcionamento da escrita alfabética para ler e escrever 
significa, principalmente, perceber as relações bastante complexas que se 

                                                           
1Transformar a fala em texto, ou seja, em escrita. 
2 Apropriar-se de mecanismos para leitura da palavra. 
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estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as letras da escrita 
(grafemas), o que envolve consciência fonológica da linguagem: perceber 
seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras etc. 
(BRASIL, 2016, p. 90) 

 

Conhecer a nossa língua, dominar seus códigos, fazer uso deles é de 

fundamental importância para garantir autonomia dos sujeitos, entretanto, ficar 

preso apenas ao domínio dos códigos da língua, favorecendo a leitura e a escrita, 

não garantem uma visão holística3 do momento educacional que compreende o 

processo alfabetizador. Há uma preocupação em torno do desenvolvimento 

significativo, crítico e reflexivo de outras áreas do conhecimento nessa etapa 

escolar, como no caso, na matemática. Embora, ainda não encontremos tantas 

pesquisas, quanto no campo da leitura e da escrita da palavra, esse anseio tem 

ganhado espaço no cenário acadêmico. 

Sendo assim, o trabalho aqui retratado, é fruto de uma pesquisa exploratória, 

que se desencadeou através de entrevista. Essas entrevistas foram norteadas 

através de um roteiro e gravadas, posteriormente transcritas e analisadas para nos 

ajudar a perceber elementos pertinentes a compreensão existente sobre 

alfabetização matemática. 

  

                                                           
3 O termo holístico significa visão ampla. No caso, tratando-se da alfabetização, refere-se a visão 
completa desse processo. 
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3. PROBLEMA 

 

Essa pesquisa traz como temática a alfabetização matemática, e, ao 

tratarmos dessa temática, é válido ressaltar que o indivíduo ao longo de sua 

trajetória de vida e⁄ou acadêmica, alfabetiza-se em diversas áreas do 

conhecimento, e, com a matemática não seria diferente. Para isso, é fundamental 

que o profissional inserido no espaço alfabetizador tenha clareza sobre esse 

processo formativo ao qual ele é destinado a mediar. 

Buscando entender a perspectiva de alfabetização, surgem o seguinte 

questionamentos: qual a compreensão sobre alfabetização matemática os 

profissionais em educação das classes alfabetizadoras possuem, e, quais 

habilidades são indicadas por esses profissionais para considerar o educando 

como matematicamente alfabetizado? 
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4. OBJETIVOS 

  

O objetivo geral deste trabalho é: investigar as compreensões em relação à 

Alfabetização Matemática e as dificuldades apresentadas por professores do ciclo 

alfabetizador durante o processo de alfabetização. 

Os objetivos específicos são: identificar as habilidades necessárias para ser 

considerado matematicamente alfabetizado; perceber a compreensão sobre o 

processo de Alfabetização Matemática dos professores e identificar as dificuldades 

enfrentadas por professores para efetivar a alfabetização matemática. 
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5. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

 

5.1.  Alfabetização Matemática na Literatura 

 

É sabido que o homem sempre realiza uma leitura que vai além da leitura da 

palavra. No caso da matemática, essa leitura, também ocorre, e, sua compreensão, 

é de fundamental importância para a construção dos saberes por parte dos 

educandos. Paulo Freire, em entrevista com Ubiratan D’Ambrósio (199-), nos 

convida a perceber a presença dessa linguagem, que cotidianamente permeia a 

nossa existência: 

 

…quando a gente desperta, já caminhando para o banheiro, a gente 
jácomeça a fazer cálculos matemáticos. Que dizer, a gente já tem, quando 
a gente olha o relógio, por exemplo, a gente já estabelece a quantidade 
de minutos que a gente tem para, se acordou mais cedo, se acordou mais 
tarde, para saber exatamente a hora em que vai chegar à cozinha, que vai 
tomar o café da manhã, a hora do carro, pra sair para o carro, que vai 
chegar no seminário às oito. 
Quer dizer, ao despertar os primeiros movimentos, já dentro do quarto, 
são movimentos matematizados. 

 

Esse tipo de leitura, nos remete a dois termos trazidos por D’Ambrósio (2005, 

p. 119), a literacia e a materacia. Segundo ele, a literacia “é a capacidade de 

processar informação escrita e falada, o que inclui leitura, escritura, cálculo, 

diálogo, ecálogo, mídia, internet na vida cotidiana (instrumentos comunicativos). E, 

a materacia “é a capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos, de propor e 

utilizar modelos e simulações na vida cotidiana, de elaborar abstrações sobre 

representações do real (instrumentos intelectuais) ”. Desse modo, somos 

redirecionados a refletir sobre o modelo de alfabetização vigente, e uma 

perspectiva mais atual a ser considerada, que aproxime os sujeitos da realidade 

matemática em que está inserida, e a perceba constante em sua vivencia. Pois, a 

literacia e a materacia complementam-se em função de uma alfabetização que 

amplie o conhecimento matemático. 

Afinal, D’Ambrósio (2005), salienta que são poucos os que discordam do fato 

de a alfabetização e a contagem serem insuficientes para a demanda atual da 

nossa sociedade. Embora, elas sejam necessárias, tornam-se insuficientes para o 
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constante processo de mudança que permeia a nossa civilização. Assim, 

alfabetizar e contar, tornam-se insatisfatório, mediante a potencialidade de que o 

ser é capaz de aprender e apreender. Entretanto, como adverte Souza (2010, p. 1), 

devemos considerar que: 

 

Falar em Alfabetização Matemática ainda soa estranho aos ouvidos de 
muitos; de maneira geral, só se reconhece o termo ‘alfabetização’ para 
denominar o processo de aquisição da leitura e da escrita na Língua 
Materna; o fato é que ainda é muito presente na escolarização inicial a 
idéia de que primeiro é preciso garantir a inserção nos processos de leitura 
e de escrita para depois desenvolver o trabalho com as noções 
matemáticas.  

 

Compreender o processo alfabetizador não é tarefa simples. Ao iniciar esse 

estudo, percebemos que as diversas áreas do conhecimento não são 

oportunizadas com a mesma intensidade. Isso fica evidenciado à medida que, as 

leituras apontam conceitos que promovem a compreensão da leitura e da escrita, 

e o universo matemático aparece restrito à habilidade básicas voltadas ao 

aprendizado dos números e a contagem. Mediante o exposto, Danyluk (2005, p. 

14) salienta que: 

 

Pensando em Alfabetização Matemática de crianças, podemos constatar 
que são comuns práticas de memorização de algarismos isolados, bem 
como a preocupação com a repetição e a memorização; 
consequentemente, há pouco espaço para a construção de conceitos 
matemáticos por parte dos estudantes. Muitas vezes, o próprio professor, 
por desconhecimento, não se dá conta da importância de possibilitar um 
ambiente de alfabetização matemática, no qual o estudante possa ser 
desafiado a resolver situações matemáticas significativas.  

 

Embora essa seja uma realidade destacada por diversos teóricos, e, 

reforçada quando voltamos o olhar para a maioria das classes alfabetizadoras, 

existe, também, um caminho que aponta uma nova perspectiva para o processo 

alfabetizador, e, consequentemente, para a Alfabetização Matemática, afinal, 

nesse contexto, podemos oportunizar a ampliação do uso da matemática para os 

sujeitos. Nessa perspectiva, somos capazes de transcender o ensino da contagem 

para ir até uma dimensão de leitura de mundo e das relações sociais que a 

matemática proporciona. 

Segundo Danyluk (2005, p. 23):   
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A leitura se dá quando há o envolvimento do leitor com aquilo que está 
sendo lido. O ato de ler e de ler a linguagem matemática está 
fundamentado nos atos humanos de compreender, de interpretar e de 
comunicar a experiência vivida. Assim, a leitura, quando é compreensão 
e interpretação, abre para o leitor novas possibilidades de compreensão 
de si, do outro e do mundo. 

 

Uma alfabetização significativa, precisa romper esse modelo retrogrado, 

visto que existe uma outra possibilidade de alfabetização, e, é essa que 

defendemos nesse trabalho, pois, compreendemos ser pertinente oportunizar a 

linguagem matemática, de maneira que, esta seja apropriada e utilizada pelos 

sujeitos, como parte de sua leitura de mundo, e, como instrumento de intervenção 

social. Para Souza (2010, p. 11): 

 
Definimos Alfabetização Matemática como o ato de aprender a ler e a 
escrever a linguagem Matemática, isto é, compreender e interpretar os 
sinais, signos e símbolos que representam as idéias básicas para o 
domínio da disciplina, bem como se expressar por meio das mesmas. 
Entendemos que o processo de alfabetização em Matemática é tarefa das 
series iniciais quando o aluno tem seus primeiros contatos com a 
Matemática escolarizada e deve ser um processo intrínseco a 
alfabetização na língua ordinária, afinal, tanto uma, quanto a outra são 
ferramentas fundamentais para a compreensão da realidade. 

 

A compreensão da matemática, presente na realidade do aluno, precisa ser 

concretizada, interpretar o mundo matematicamente é necessário. O cenário atual, 

por diversos momentos, tem promovido um ensino que impõe ao aluno decorar os 

símbolos matemáticos e utilizar a matemática automaticamente, mas, não auxilia o 

discente a interpretar o por que existe aquele símbolo e qual a sua necessidade. 

Além disso, essa compreensão é indispensável para que o aluno avance, a outra 

etapa do processo matemático que é o letramento matemático, no qual algumas 

habilidades devem incorporar-se a alfabetização. 

Entendemos o Letramento Matemático, como salienta a BNCC ao citar a 

compreensão norteada pela Matriz Pisa 2012, na qual: 

 
as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e 
argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de 
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade 
de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 
matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos 
alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais 
para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo 
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intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento 
do raciocínio lógico e crítico. (BRASIL, 2016, p. 264)  
 

Entretanto, sem a apropriação e compreensão dessa linguagem, que a 

alfabetização pode promover, o aluno, não possuirá ferramentas para fazer da 

matemática, compreendendo-a nas relações presentes em suas vivências.  

É preciso instrumentalizar os estudantes, promover uma alfabetização que 

se interprete matematicamente as situações e vivencias, e, de maneira especial, 

garantir que a matemática se torne um mecanismo para uso, e não fique restrito a 

resoluções de algoritmos descontextualizados e contagem. Ciente disso, aqui 

defendemos o pensamento de que para ser matematicamente alfabetizado, é 

fundamental “entender o que se lê, o que se escreve e o que se entende a respeito 

das primeiras noções de aritmética, geometria, lógica e álgebra, dentre outros 

temas significativos para a construção de um conhecimento sólido nessa área” 

(Danyluk, 2005, 15).  Portanto, é preciso compreender as operações de soma, 

subtração, multiplicação e divisão. Compreender o estudo das formas geométricas, 

ao invés de focar apenas na sua identificação e memorização. Favorecer a 

introdução da álgebra desde cedo, promovendo um estudo aritmético menos 

limitado.  

 

5.2 Alfabetização matemática na legislação: contemplando o Letramento 

Matemático 

 

De acordo com a implementação da proposta do Ensino Fundamental de 9 

anos, a etapa da alfabetização, que antes fazia parte da educação infantil, passa a 

compreender o 1º ano do ensino fundamental, no qual a criança de seis anos está 

apta para ser inserida. Segundo o documento “Ensino fundamental de nove anos: 

orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade”, temos: 

 

A ampliação do ensino fundamental para nove anos significa, também, 
uma possibilidade de qualificação do ensino e da aprendizagem da 
alfabetização e do letramento, pois a criança terá mais tempo para se 
apropriar desses conteúdos. No entanto, o ensino nesse primeiro ano ou 
nesses dois primeiros anos não deverá se reduzir a essas aprendizagens. 
Por isso, neste documento de orientações pedagógicas, reafirmamos a 
importância de um trabalho pedagógico que assegure o estudo das 
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diversas expressões e de todas as áreas do conhecimento, igualmente 
necessárias à formação do estudante do ensino fundamental. (BRASIL, 
2007, p. 8) 

 

 Nesse documento é notório a preocupação com a etapa alfabetizadora, 

principalmente por ela está numa fase de transição entre a educação infantil e as 

séries iniciais. Para além disso, acredita-se que sua implementação garanta mais 

oportunidades para uma alfabetização de qualidade, pois, caracteriza-se como 

matrícula obrigatória. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996, p. 23), ao 

referir-se ao Ensino Fundamental, reforça como objetivo a formação básica do 

cidadão, evidenciando o “desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”. Ou seja, não 

evidencia uma preocupação de educação emancipadora, a qual caminha a 

Alfabetização Matemática e o Letramento Matemático. 

 Aproximar as relações sociais à Matemática é uma vertente importante, 

perceber que a sociedade ao longo dos anos fez uso dessa linguagem para a 

consolidação de grandes conquistas, também cabe ao processo alfabetizador. Não 

podemos subestimar o potencial das crianças, mesmos nos anos iniciais, elas são 

capazes de perceber que diversos fenômenos da natureza são explicados 

matematicamente, e, que essa área do está presente por todos os segmentos da 

sociedade. Os anos iniciais, é uma oportunidade de aproximar os sujeitos à 

Matemática, e não de promover o distanciamento desta área do conhecimento. A 

BNCC afirma que: 

 
A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos 
determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das 
técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também 
estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A 
Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam 
fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, 
associados ou não a fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm 
ideias e objetos que são fundamentais para a compreensão de 
fenômenos, a construção de representações significativas e 
argumentações consistentes nos mais variados contextos. 
Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético-
dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de 
axiomas e postulados, é de fundamental importância também considerar 
o papel heurístico das experimentações na aprendizagem da Matemática. 
(BRASIL, 2016, p. 263) 
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Embora, a matemática, enquanto ciência, é capaz de determinar fatos e 

situações, ela também, possui um caráter que favorece a investigação. E durante 

a alfabetização, essa vertente deve ser oportunizada. O experimentar 

matematicamente deve fazer parte da etapa alfabetizadora. Promover um estudo 

capaz de interpretar matematicamente o que se lê e as situações do cotidiano é 

função da alfabetização. Desse modo, estaremos oportunizando o letramento 

matemático que segundo a Matriz do Pisa 2015:   

 

é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a 
matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar 
matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 
matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia 
os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e 
para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer 
julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessária. 
(BRASIL, 2016, p.138) 

 

Ou seja, a formação crítica e reflexiva dos sujeitos, também perpassa pelo 

campo da matemática, e é interessante que aconteça desde o início da vida 

escolar, na alfabetização. E, a perspectiva do letramento é muito importante para 

contribuir com uma formação matemática que contribua na construção de sujeitos 

críticos e reflexivos. Além disso, para compreender o Letramento Matemático é 

fundamental compreender as palavras que estruturam a definição aqui 

mencionada, assim, ficará mais fácil perceber o que esse conceito representa. 

Desse modo, “formular”, “empregar” e “interpretar” nos fornecem significado para a 

organização desse processo. Sendo assim, temos:  

 

A palavra “formular”, na definição de letramento matemático, refere-se à 
capacidade de reconhecer e identificar oportunidades para utilizar a 
matemática e, posteriormente, fornecer uma estrutura matemática para 
um problema apresentado de maneira contextualizada. Determina-se de 
onde se pode extrair a matemática básica para analisar, estabelecer e 
resolver o problema. (BRASIL, 2016, p.141)  

 
 

Nesse momento é importante oportunizar o espaço a interpretações de 

situações do quotidiano, e, refletir sobre como utilizar a matemática à determinada 

situação, presentar problemas de maneiras diferentes, perceber o contexto 
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matemático, traduzir um problema em linguagem matemática, entre outras ações 

que promovam contextualização e reflexão no campo matemático. 

 
A palavra “empregar”, na definição de letramento matemático, refere-se à 
capacidade de aplicar conceitos, fatos, procedimentos e raciocínios 
matemáticos para resolver problemas formulados matematicamente a fim 
de obter conclusões matemáticas. Nesse processo, realizam-se 
procedimentos matemáticos para deduzir resultados e encontrar soluções 
matemáticas (por exemplo: efetuar cálculos aritméticos, resolver 
equações, fazer deduções lógicas de pressupostos matemáticos, executar 
manipulações simbólicas, extrair informações matemáticas de tabelas e 
gráficos, representar e manipular formas no espaço e analisar dados). 
Trabalha-se sobre um modelo da situação-problema, estabelecem-se 
regularidades, identificam-se conexões entre entidades matemáticas e 
criam-se argumentos matemáticos.  (BRASIL, 2016, p.141) 

 

Nesse momento, os sujeitos são convidados a realizar efetivamente as 

atividades matemáticas, é o momento de manipular algoritmos, esboçar gráficos, 

experimentar equações e procedimentos necessário em busca das soluções exatas 

ou aproximadas, ou seja, esse é o momento de sistematizar as resoluções até 

encontrar as soluções. 

 
A palavra “interpretar”, na definição de letramento matemático, refere-se 
à capacidade de refletir sobre as soluções, resultados e conclusões 
matemáticos e de interpretá-los no contexto de problemas da vida real. 
Isso exige traduzir as soluções matemáticas ou o raciocínio sobre o 
contexto específico de um problema e determinar se os resultados fazem 
sentido e são aceitáveis nesse contexto. No modelo de letramento 
matemático, esse processo matemático abrange as setas “Interpretar” e 
“Avaliar”. Pode-se solicitar às pessoas nele envolvidas que construam e 
apresentem explicações e argumentos no contexto do problema, refletindo 
tanto sobre o processo de modelagem como sobre os resultados.   
(BRASIL, 2016, P.142) 

 

Nessa etapa faz-se julgamento das soluções encontradas, se são pertinentes, 

e, se fazem sentidos. Essa dimensão além de avaliar os resultados, promove uma 

reflexão sobre a influência da matemática nas relações sociais. Também oportuniza 

críticas sobre o próprio modelo de resolução. 

Desse modo, promovendo um ensino capaz de formular, empregar e interpretar 

a matemática durante o processo de aprendizagem na alfabetização, estaremos 

impulsionando um ensino que ao promover uma alfabetização matemática, garanta 

a formação de um sujeito crítico e reflexivo. Essa alfabetização, ultrapassa o 

aprendizado do ensino dos números, técnicas de contagem e realizações de 
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operações descontextualizadas. Afinal, o processo alfabetizador na perspectiva do 

letramento matemática favorece outros elementos como a comunicação, 

representação, argumentação, raciocínio, entre outros aspectos que estimulem 

diversas capacidades que envolvem a matemática. 
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6. METODOLOGIA: A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

  

A produção do conhecimento é fundamental para o crescimento acadêmico 

dos estudantes. A pesquisa é um caminho para essa construção. Desse modo, 

devemos entender esse conceito que segundo Meksenas (2002), é a capacidade 

de produzir um conhecimento adequado à compreensão de determinada realidade, 

fato, fenômeno ou relação social. Por isso, a pesquisa aqui elaborada é pertinente 

à medida que busca promover o conhecimento sobre a alfabetização matemática 

e verificar a compreensão que os docentes das classes alfabetizadoras possuem. 

Desse modo, essa pesquisa retrata uma abordagem sobre o fenômeno da 

alfabetização matemática e encaixa-se na abordagem qualitativa, na qual Minayo 

(2004) defende ser uma pesquisa que não se baseia no critério numérico para 

garantir sua representatividade, “trata-se de fatos humanos, qualitativos, por isso 

não admitem avaliações quantitativas” (ANDRADE, 2010, p. 118). Essa pesquisa 

desenvolveu-se nessa perspectiva, e, buscou compreender o processo 

alfabetizador como elemento de transformação social, evidenciando a relação entre 

o desenvolvimento das habilidades matemáticas e a construção da autonomia dos 

sujeitos, à partir dos elementos trazidos pelos educadores que atuam nas turmas 

em processo de alfabetização. 

 Além disso, a escolha de tipologia é de fundamental importância para a 

pesquisa, pois, a partir disso é que as técnica e etapas são norteadas, e, o 

pesquisador necessita compreender verdadeiramente como funciona a logística 

desse processo. Pensando assim, esse estudo estruturou-se na perspectiva da 

pesquisa exploratória, na qual Gerhardt e Silveira (2007) retrata como uma 

pesquisa mais familiar com o problema, tornando-o mais explícito, envolvendo 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas com experientes, relativo ao 

tema e análises da entrevista. 

Essa pesquisa buscou os dados com professores que estão atuando na 

etapa alfabetizadora, pois, vivenciam o processo alfabetizador em seu cotidiano. 

Assim, ao pensar na coleta dos dados optou-se pela técnica de entrevista, pois, 

segundo Andrade (2010, p. 124) “é uma técnica muito utilizada na pesquisa, nos 

vários ramos das Ciências Sociais: Sociologia, Antropologia, Política, serviço 
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Social, Jornalismo, Relações Públicas, Pesquisas de Mercado, etc.”, e, ainda 

segundo a mesma “embora a entrevista não seja a técnica mais fácil de ser aplicada 

talvez seja a mais eficiente para a obtenção das informações, conhecimentos ou 

opiniões sobre o assunto” (ANDRADE, 2010, p. 124). Pois, a entrevista deixa o 

pesquisador mais próximo do entrevistado, assim; 

 
O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. 
Vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação de algo. Entre indica a 
relação de lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. 
Portanto, o termo pesquisa refere-se ao ato de perceber o realizado entre 
duas pessoas.(RICHARDSON, 1985, p. 161, apud BARROS; LEHFELD, 
2007, p. 108).  
 

Desse modo, entrevistamos quatro professores que lecionam nas classes de 

1º ano das séries iniciais, buscando informações, nas quais, a característica da 

etapa alfabetizadora. Para isso, utilizamos um roteiro de entrevista (Apêndice 1), 

que se baseia num sistema de questões abertas. Os tipos de perguntas propostas 

para esse instrumento de coleta “não apresentam alternativas para resposta, 

podendo o pesquisador captar alguma informação não prevista por ele ou pela 

literatura” (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 116). Assim, elaborações das 

perguntas devem ser coerentes e direcionadas a estruturação da pesquisa.  

Afinal: 

 

O processo de laboração é longo e complexo: exige cuidado na seleção 
das questões, levando em consideração a sua importância, isto é, se 
oferece condições para a obtenção de informações válidas. Os temas 
escolhidos devem estar de acordo com os objetivos geral e específicos. 
(LAKATOS; MARCONI, 2013, p. 87). 

 

Não apenas na elaboração do roteiro de entrevista para a entrevista, mas 

em todo o processo de construção e efetivação da pesquisa, é indispensável 

compromisso e seriedade, pois, afinal, realizar uma pesquisa é promover uma 

análise sobre o objeto que deseja ser compreendido. Desse modo, durante a 

entrevista, embora ela seja direcionada, podem emergir informações interessante 

que não foram previamente pensados pelo pesquisador, fato esse, que pode 

oportunizar, inclusive, uma nova pergunta, a qual não foi pensada previamente. 

Outro aspecto relevante sobre a utilização de questões abertas é o fato que 

elas “prestam-se melhor a coletar informações qualitativas. No entanto, são mais 
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difíceis de serem obtida, pois exigem do sujeito que responde maior atenção e 

tempo. As informações fornecidas pelo roteiro de entrevista podem ser agrupadas 

em categorias, sendo possível também sua qualificação” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012, p. 117). Além disso, realizar as etapas com rigor garantem 

dados com maior veracidade, e, consequentemente, garantirá credibilidade quanto 

ao estudo planejado e estruturado de acordo as normas acadêmicas para realizar 

esse estudo. 
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7. O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Nesta pesquisa, conforme já mencionado, buscamos perceber as 

compreensões sobre Alfabetização Matemática com os profissionais que estão 

inseridos nessa dimensão do processo educativo, para isso realizamos entrevistas 

com profissionais dessa área. Nesta etapa, entregamos um termo de 

consentimento livre e esclarecido da pesquisa (ver apêndice 2) e foi agendada a 

data e realizada a entrevista. As entrevistas foram gravadas e ocorreram entre 07 

de maio de 2019 à 18 de maio de 2019, tendo como participantes segmentos da 

escola pública e da escola privada, todas situadas em zona urbana, na cidade de 

Valença-Ba, compreendendo os bairros do Centro, Tento e Bolívia. 

O fato de escolher as participantes do ensino público e do ensino privado, deu-

se pela crença de que essa pesquisa consiste em retratar questões acerca da 

compreensão que os professores possuem sobre processo alfabetizador, 

independente de qual segmento este ocorra. Afinal, os cursos de formação de 

professores para as séries iniciais (Pedagogia), não separa esses segmentos. 

Desse modo, independente do segmento de atuação ser público ou privados, o 

nosso olhar é destinado ao processo alfabetizador. 

 

 

7.1 Os Participantes da Pesquisa 

 

A pesquisa aqui descrita foi realizada na cidade de Valença, estado da Bahia 

e contou com a participação de 4 professoras, serão abordadas na pesquisa com 

nomes fictícios, como Professora Aghata, Professora Sil, Professora Laura e 

Professora Sinha. Elas atuam em classes alfabetizadoras, sendo estas, duas da 

escola pública e duas da escola particular, que atuam na mesma série, o 1º ano do 

Ensino Fundamental. Todas professoras possuem formação em Pedagogia, que é 

a formação básica necessária para ser considerada apta a essa função.  

Além disso, sobre a formação delas, é válido ressaltar que a professora 

Aghata é docente da rede pública e privada, possui Pós-Graduação em Educação 

Infantil, História em Coordenação, Docência e Ensino Superior. Além disso, 

mencionou a participação em cursos como da Base Nacional Comum Curricular 
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(BNCC) e do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A professora Sil, 

docente da rede pública e privada, possui Pós-Graduação na área de Coordenação 

Pedagógica, Educação Especial, Coordenação Básica e está finalizando uma Pós-

Graduação voltada para a Educação de Jovens e Adultos. Tem 12 anos de 

experiência na educação não formal, e, 3 anos na educação formal, entre educação 

infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental.  

A professora Laura, trabalha apenas na rede privada de ensino, possui Pós-

Graduação em Psicopedagogia, é professora desde 2013 da Educação Infantil, 

mas, apesar de possuir alguns anos na prática pedagógica, esse é o seu primeiro 

ano atuando no 1º ano do ensino fundamental. A professora Sinha mencionou 

apenas ser Pedagoga, mesmo quando estimulada a falar da sua trajetória 

profissional, não detalhou seu processo de formação, e, atualmente trabalha 

apenas na rede privada. 

O fato de das participantes Sinha e Laura trabalharem apenas na escola 

privada, e as demais, Aghata e Sil, trabalharem nas escolas pública e privada, foi 

uma coincidência.  Entretanto, houve uma preocupação de equilibrar a quantidade 

de classes dos dois segmentos para não ser tendenciosa durante a análise de 

dados, afinal a   abordagem foi em turma de 1º ano, e, desse modo, mesmo as 

professoras  Sil e Aghata atuando na escola pública e privada,      a sua experiência  

em  classes alfabetizadoras  são apenas na rede pública.  Assim, contamos com 

duas docentes  de 1º ano da escola pública e duas docentes de primeiro ano da 

escola privada.



33 
 

ANÁLISE DE DADOS 

 

7.1. Olhar dos professores sobre Alfabetização 

 

Toda etapa escolar é importante para a formação do educando, entretanto, por 

ser a responsável em consolidar a etapa de leitura da língua materna, ela torna-se 

particularmente relevante para os educandos. Por isso, ao tentar perceber as 

compreensões sobre essa realidade, recorremos as profissionais inseridas nessas 

classes para nos oportunizar a percepção sobre tal compreensão. 

Ao serem questionados sobre o que pensam sobre a etapa alfabetizadora e as 

habilidades que devem ser consolidadas nesse processo para que as professoras 

se sintam satisfeitas com o desempenho dos seus alunos, referentes a segunda e 

terceira pergunta do roteiro de entrevistar (ver apêndice 1), notamos uma maior 

preocupação com o ensino da leitura e escrita da palavra.  

A pergunta não foi direciona à alfabetização matemática, e sim, ao processo 

alfabetizador como um todo. E, mediante o questionamento, percebemos que duas 

das professoras evidenciaram que o estudo da língua materna como foco do 

processo alfabetizador, o que é notado observando os depoimentos a seguir: 

 

“Olha, pela situação que nós vivemos, eu vejo que o aluno, ele aprendeu 
a ler, ou a depender do que tá proposto pra aquela... para o ano, a gente 
tem um cronograma, a gente tem um planejamento da unidade, tem do 
ano inteiro, e, a gente tem o que ele tem que cumprir, então, eu vejo que 
tem esse mundo de informação, de conhecimento, porém, a gente sabe 
que o que o sistema quer é que o aluno esteja lendo, então se ele estiver 
conseguindo ler palavras, frases, pequenos textos, o sistema considera 
como alfabetizado, então, a gente sabe que não é só isso, que vai muito 
além disso, mas infelizmente, infelizmente, a gente tá inserido em um 
contexto, e, que a gente faz a nossa  parte, mas que sabemos que não é 
suficiente, sabemos que  vai muito além disso, né?” (Aghata) 
 
[...] “a gente vê que há uma generalização, ele tá lendo, ele tá alfabetizado, 
generalizando. Se ele conseguir ler aqui alguma coisa, ele tá alfabetizado! 
Eu não penso dessa forma! ” (Aghata) 

 

Embora ela deixe transparecer, em um breve momento, que esse 

pensamento é do sistema e não algo particular, quando questionada em seguida 

sobre as habilidades necessárias para uma criança ser considerada alfabetizada, 
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ela não lembra, naquele momento, descrever outras habilidades relativas ao 

processo: 

 

“Além de ler e escrever, né? Além de ler e escrever (risos)... deixa eu ver... 
ah, não lembro...” (Aghata) 

 

A segunda que traz essa compreensão é a professora Sinha, direcionando 

sua fala apenas para a língua materna: 

 

“Bom essa etapa, eu acho ela assim umas das etapas mais importante, 
porque ela tem uma ligação nas series anteriores e eu chamo essa etapa 
como que ela amarra o centro do conhecimento pros anos seguintes, né? 
Ela ajuda, ela formata, é o momento em que a criança ela aprende o 
alfabeto, aprende as vogais, e, nessa junção de alfabeto e vogais, começa 
a sair o som silábico, onde ela vai aprender silabicamente as palavras e 
aí, dá um seguimento as séries seguintes onde ele precisa tá fazendo esse 
reconhecimento pra caminhar. ” (Sinha) 

“Ele precisa realizar pra mim três pontos: a coordenação porque eu acho 
fundamental, a leitura e a construção de pequenos textos, como frases, 
texto em forma de...(como é que chama?)... texto em forma de figuras, 
imagens. Esses são os três pontos que eu acho principais nessa etapa.” 
(Sinha) 

 

A visão dessas duas professoras, apenas reforça em partes a crença do que 

muitos teóricos evidenciam, de que “de maneira geral, só se reconhece o termo 

‘alfabetização’ para denominar o processo de aquisição da leitura e da escrita na 

Língua Materna” (LOURENÇO; BAIOCHI; TEIXEIRA, 2012, p.33). É necessário 

refletir sobre uma alfabetização que oportunize melhor a matemática, conforme já 

mencionado, entretanto, enquanto a crença de que a alfabetização é o momento 

de aprender a ler e compreender palavras, não conseguiremos consolidar uma 

proposta matemática de melhor qualidade. Além disso, ressaltamos que “parece 

haver um consenso entre os profissionais da educação que determina que antes 

de iniciar o trabalho com a linguagem matemática o aluno deve supostamente 

dominar o código linguístico” (SOUZA, 2010, p. 12). 

Outra participante, quando questionada sobre a alfabetização, traz a leitura 

como a meta desse processo: 

 

“é uma construção diária que a gente tem que fazer para conseguir atingir 
a meta que é alfabetizar, fazer os alunos ler até o final do ano.” (Laura) 
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Porém, quando questionada sobre as noções básicas que devem ser 

consolidadas na alfabetização, diferente das duas anteriores, acrescenta 

contribuições de outras disciplinas e incorpora a habilidade matemática de somar 

a esse processo. Desse modo, o “fato é que ainda é muito presente na 

escolarização inicial a ideia de que primeiro é preciso garantir a inserção nos 

processos de leitura e de escrita para depois desenvolver o trabalho com as noções 

matemáticas” (LOURENÇO; BAIOCHI; TEIXEIRA, 2012, p.33). Vejamos: 

 

Noções básicas, né? Assim... de cada disciplina, saber juntar pelo menos 
as silabas, é... matemática... Saber somar, é...números simples, que 
muitos não sabem (risos). Se você perguntar 2+3 eles vão tentar, pensar, 
adivinhar mas não querem somar. Então, eles têm que ter esse intuito de 
procurar resolver as atividades propostas. (Laura) 

 

Uma questão interessante vem com o relato da professora Sil, que 

acrescenta a leitura de mundo ao processo alfabetizador e reforça essa habilidade 

de leitura como requisito para ser considerado alfabetizado. 

 

“[...] falando da alfabetização sistemática, sim, eu acredito que ela 
realmente começa no 1º ano, embora, é... eu já vi crianças com 5, 4 anos 
serem alfabetizadas. Eu acredito que a criança ela é alfabetizada desde o 
ventre né, embrião ela está sendo alfabetizada, ela está sendo 
alfabetizada desde o ventre da mãe. Mas falando de educação 
sistematizadora é uma educação no qual é uma descoberta, é uma faixa 
etária da educação que realmente faz com que a criança, ela vai fazendo 
relação do mundo cotidiano, principalmente, né, da educação letrada, da 
alfabetização letrada, uma vez que a educação ela tem vários níveis né? 
Eu gosto muito da educação letrada e da alfabetização de mundo, que 
ninguém é uma tábua rasa, pra mim as crianças já traz com ela aquela 
visão de mundo que vai ajudar muito nessa questão de sistematizar a 
educação, então, nessa etapa, a família, ela é muito importante junto com 
a escola, porque a criança ela vai sistematizar aquilo que ela traz de casa 
né, aquela visão de mundo, aquela educação. Então tudo isso faz parte 
do contexto da alfabetização. (Sil) 

 

Sobre a leitura de mundo, além das contribuições de Freire, evidenciada no 

início desse trabalho, Danyluk (2005, p. 23-24) traz que: 

 
Pensando assim e considerando o homem como um ser que é 
compreensão, o seu aprender a ler só tem sentido quando emprega as 
palavras ou as significações daquilo que lê na vida cotidiana para 
compreender a si próprio, compreender o mundo e comunicar-se com os 
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outros. O leitor, dirigindo sua consciência para o lido, encontra, na leitura, 
uma possibilidade de revelação do mundo.  

 

Percebemos com a fala da professora Sil uma preocupação com a questão 

trazida pela autora. Ela acredita ser pertinente a leitura de mundo no processo 

alfabetizador. 

 

 Interpretar. Interpretar o mundo, interpretar texto, interpretar a fala do 
outro a minha fala né? Porque se pensou muito que a educação, a 
alfabetização era quando a criança ler e escreve, né? Hoje a gente tem 
um outro olhar para a alfabetização, então, além de ler letrinhas, pra mim 
alfabetizada é aquela criança que ela consegue ler o mundo, que ela 
consegue interpretar o seu olhar, a sua fala, o seu gesto, então, pra mim 
uma criança é alfabetizada quando ela alcança essa etapa. (Sil) 

 

Reiteramos que a alfabetização não pode desprender-se do viés que a 

realidade dos sujeitos se concretiza, e que a matemática é constante nessas 

relações. Ademais, no decorrer da entrevista, ficou evidenciado que as professoras, 

Aghata e Laura, e de maneira mais presente, a professora Sil, retomam essa 

abordagem, direcionando-a ao campo matemático. Contudo, através do exposto 

nessa categoria, constatamos que associar, automaticamente a matemática ao 

processo de alfabetização é algo que ainda não está enraizado na percepção dos 

educadores, eles ainda necessitam de um direcionamento a questão matemática 

para incorporá-la ao seu discurso.  

 

8.2 A Alfabetização Matemática durante o processo alfabetizador 

 

Partindo da afirmação de que sabemos que “alfabetizar a criança para 

conhecerem letras, formar palavras, é algo muito claro, pois o resultado é visível”, 

e, ao mesmo tempo, de um questionamento, mas, “e alfabetizar 

matematicamente?” (LOURENÇO; BAIOCHI; TEIXEIRA, 2012, p.33), perguntamos 

as participantes quanto a compreensão sobre Alfabetização Matemática (questão 

4 no roteiro de entrevista), e, 3 participantes mencionaram, com maior frequência, 

a sequência numérica, representação de quantidade e adição, como elementos que 

caracterizam esse momento.  
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A educação matemática, foi uma questão que eu já trouxe antes para 
você, é ele conhecer os números e ele ter noção dessa quantidade, né? 
Que não é só ele conhecer, ele tem que relacionar o número com a 
quantidade. (Aghata) 
 

Além disso, há nas falas uma preocupação em promover uma etapa 

alfabetizadora na qual a criança perceba que a matemática estabelece uma relação 

próxima com o seu dia a dia.  

 

Tudo ele pode tá percebendo, então eu vejo que a gente tem que tá 
trazendo isso pra nossa realidade, pra que ele veja que aqui nessa mesa 
tem, né? O tamanho quando você vai olhar aqui, isso aqui é o que? É um 
quadrado, né? A gente tá falando de matemática, matemática não é só 
número... (Aghata)  

 

Uma questão interessante a ser mencionada é o fato de que a professora 

Aghata estabeleceu a relação da geometria dentro desse processo, ao citar o 

formato da mesa como exemplo, evidenciando ainda a matemática no cotidiano 

das pessoas. Para Freire (1996), umas das preocupações que deveriam fazer parte 

do cotidiano escolar seria “mostrar a naturalidade do exercício matemático”, e ainda 

o mesmo, afirma “não ter dúvidas que dentro dele existe um matemático que não 

teve chance de acordar”. Não é uma tarefa fácil, requerer da escola e dos 

profissionais da educação esse olhar, mas como indica a fala da professora Aghata, 

é possível, começar a mostrar tal naturalidade.  

Porém, ainda nos deparamos, com afirmações mais focadas no ensino dos 

conteúdos curriculares. Vejamos: 

 

Matemática ...é ... saber né, resolver, tem que ter a questão do resolver, 
do tentar e do e do resolver, se ele não conseguir ele não está sendo 
alfabetizado. Porque assim, ele não tenta, tem alunos que não tentam é 
...resolver aquele trabalho, aquela atividade proposta, então eu acho que 
pra está alfabetizado ele tem que está conseguindo realmente concluir o 
proposto. (Laura) 

 

A professora Laura foca na questão do saber resolver, referindo-se ao fato 

de solucionar problemas e situações matemática, porém não detalha com clareza 

esse processo, além do fato da necessidade do aluno não se acomodar, e, ter 

sempre disposição para tentar resolver as atividade propostas na escola. 

 

Alfabetização matemática eu acredito muito no lúdico, eu acho que o que 
funciona nessa etapazinha deles, eles precisam ver primeiro pra depois 
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colocar em prática, eles precisam tá brincando, pegando, contando, então, 
acredito muito nessa fase a questão do lúdico, dá certo, acredito que dá 
certo. (Sinha) 

 

 A Professora Sinha, quando questionada sobre a compreensão sobre 

Alfabetização Matemática, referir-se a necessidade de ludicidade, da presença de 

materiais manipuláveis, isso é muito positivo, como a fase onde ocorre o processo 

alfabetizador, em sua maioria, atende crianças, o ensino fica mais prazeroso, além 

de promover mais interesse em participar das aulas (como nos relatou a professora 

Laura anteriormente, sua turma apresenta dificuldade em tentar realizar 

atividades). Entretanto, direcionando a resposta para a matemática, acaba 

mencionando apenas o “contando”, o que nos remete a contagem com elemento 

desse processo. 

 Esse tipo de alfabetização notada na fala das professoras Laura e Sinha, 

não é a melhor proposta avaliada dentre os teóricos desta área, conforme comenta 

Souza (2010, p 4-5):  

 

Na perspectiva da alfabetização matemática, este tipo de ensino é 
extremamente deficiente de significado, afinal, a utilidade da linguagem 
matemática, neste caso, fica restrita aos exercícios que se propõe 
retirando a possibilidade do aluno de ler, escrever e interpretar a 
linguagem matemática fora do contexto escolar e afastando-o, ainda mais, 
deste instrumento fundamental para a interpretação, representação e 
compreensão da realidade. 

 

 A perspectiva da Alfabetização Matemática vai além do aprendizado dos 

números e de operações básicas.  A professora Sil, por exemplo, comenta sobre 

uma proposta de educação que contribui com uma aproximação do aluno com essa 

linguagem aqui referida, promovendo a percepção de área do conhecimento nas 

situações do cotidiano. 

 

Pra início de conversa, eu fui muito mal alfabetizada, então, assim, a gente 
consegue ser apaixonada por aquilo que alguém nos fez ser apaixonada. 
Então, assim, eu gosto de matemática, eu aprendi a gostar de matemática 
depois de adulta, cozinhado... que aí eu fui perceber que a matemática tá 
em tudo, assim como a língua portuguesa, a matemática ela muito 
importante, então, eu fui me apaixonar por matemática muito tarde, então, 
como fazer com que meus alunos amem, gostem, se apaixonem, e, qual 
é a importância da matemática para as crianças, uma vez que eu fui me 
apaixonar tarde, né, por uma área das ciências? Mas assim, é... hoje eu 
sou apaixonada , eu amo, quando eu olho meu horário , não tanto quanto 
português , mas quando vejo que é matemática eu quero levar coisas 
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práticas, eu vejo assim, que é muito importante fazer com que a criança 
se apaixonem, aprenda desde criança. Então...ensinar matemática é 
muito importante. (Sil) 

 

 Além da preocupação com a proposta de Matemática durante o processo 

alfabetizador, a mesma, ainda retrata sua compreensão sobre essa etapa, 

salientando que: 

 
“De acordo com a Lei Diretriz e Bases, alfabetizado está aquela criança 
que sabe as 4 operações. Eu discordo, porque hoje, saber as 4 operações, 
para uma criança alfabetizada eu acho que vai muito além,é uma criança 
que sabe pegar um pacote de biscoito e ler lá nos ingredientes, né... Toda 
tabela vem lá: ingredientes, e aí vem a numeração da quantidade de 
porções, eu estou dando só como exemplo, o que pra mim é matemática, 
o que é ensinar matemática, então vem ali sódio tanto, açúcar tanto e 
assim, poucas pessoas sabem que o primeiro item é o que mais tem, né?  
Então matemática pra mim é isso e ali não tem contas... (Sil 2)  

 

A fala descrita traz elementos que caracterizam a Alfabetização Matemática 

próxima à proposta pela legislação, conforme descrevemos, pois, associa ao 

processo alfabetizador a prática da leitura matemática do mundo que nos cerca. 

Com essa pesquisa, podemos perceber que a compreensão de Alfabetização 

Matemática, enquanto momento de ensino de conteúdos e Alfabetização 

Matemática enquanto, momento de aquisição da leitura de mundo atrelada ao 

currículo escolar, coexistem na educação. Uma parte das participantes já 

contemplam a necessidade de relacionar a matemática ao mundo que nos rodeia, 

o letramento matemático. Isso pode significar, que a educação está modificando, 

talvez, quem sabe, dando seus primeiros passos. Sabemos, que a mudança no 

cenário educacional é algo que ocorre lentamente, e, também que é mais recente 

um processo formador que se preocupa com a compreensão da leitura de mundo, 

e com a emancipação dos sujeitos e sua formação crítica e reflexiva. Mas, podemos 

observar nas entrevistas, que alguns profissionais atuantes na alfabetização estão 

próximos à estas ideias. 

 

8.3 Habilidade necessárias para ser considerado matematicamente 

alfabetizado 
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Ao buscar o significado da palavra habilidade, segundo Figueiredo (1913, p. 

1003), esta consiste na “qualidade de quem é hábil”, e hábil, “que tem aptidão para 

alguma coisa. Que executa ou pode executar uma coisa com perfeição. Que tem 

capacidade legal para certos hábitos. Inteligente. Que revela engenho ou destreza”. 

Tal significado, nos levar a pensar no que o aluno será capaz de desempenhar após 

frequentar o período de alfabetização. E, pensando em habilidades para 

Alfabetização Matemática, Fonseca (2004, p.13), sugere que: 

 
Nesse sentido, compreendem-se habilidades matemáticas como a 
capacidade de mobilização de conhecimentos associados à quantificação, 
à ordenação, à orientação e às suas relações, operações e 
representações, na realização de tarefas ou na resolução de situações-
problema, tendo sempre como referência tarefas e situações com as quais 
a maior parte da população brasileira se depara cotidianamente. 

 
Assim, a entrevista buscou identificar as habilidades, que os docentes 

indicam como sendo necessário para considerar o educando matematicamente 

alfabetizado. E, dentro do campo das habilidades, as mais destacadas foram: 

conhecer os números, organizar a sequência numérica, realizar operações de 

adição e subtração, e, estabelecer uma relação do número com a quantidade que 

ele representa. 

 
“É ...Conhecer os números, né? Saber contar, porque se eles não 
conhecem os números, eles não sabem somar...não vai saber subtrair, 
então, inicialmente é saber reconhecer, porque as vezes a gente coloca: 
conte até 200, mas, eles vão ali naquela sequência, eles sabem a 
sequência mas se eu perguntar um número 100,102 eles não vão saber 
que número é aquele, então é saber reconhecer os números.” (Laura) 

 

“No reconhecimento dos numerais e as formações das contas, 
principalmente adição, que são contas que é somatório, ele consegue 
somar que 2+2 são 4 através dos dedinhos, mas subtração em diante eu 
já acho mais dificuldade, mas na adição eu tenho alunos que já está no 
controle dessas continhas.”( Sinha) 

 

Ainda percebemos outras habilidades na fala na professora Aghata, e ficou 

perceptível no momento em que retratou sua compreensão sobre Alfabetização 

Matemática (categoria melhor evidenciada na seção 8.2), entre elas, citou: 

conhecer e associar o número a quantidade, noções de espaço (maior, menor), 

medidas de tempo. Além disso, acrescentou que a concretização dessas 

habilidades precisar estar atreladas as vivencias do aluno. 
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[...]que ele entenda que matemática não é só número... que ele entenda 
que quando ele vai comprar ovos, é uma dúzia, você vai ter a medida de 
tempo, a gente, as vezes, traz a matemática como se fosse só número, 
né? De 1, 2, 3, 4, e, muitas pessoas entendem que é só aquele momento, 
eu contei o 1, não sabe nem o 1, o que significa essa quantidade, e o 1 
em quantidade? Ali é o número, é o símbolo, e a quantidade, ele não tem 
noção da quantidade, do que é o 1, o que significa o 1, quanto que tá ali... 
o que significa o 2, né? Então, é essa questão... (Aghata) 

 

A professora Sil, não cita de maneira direta as habilidades, porém ao expor 

seu pensamento, contextualiza uma situação que nos remete a uma dimensão que 

ultrapassa o domínio de habilidades para resolução de conteúdos de matemática e 

aplicação de algoritmos, pois, ela aborda uma relação de compreensão e utilização 

dessa linguagem a seu favor, bem como sua aplicação prática em tarefas comuns, 

que para a maioria das pessoas passam despercebidas, sem enxergar o uso da 

linguagem matemática. Assim, mencionou que além de realizar operações, de 

conhecer e associar números (quando questionada a respeito da compreensão de 

Alfabetização Matemática abordada na seção 8.2), é pertinente perceber o uso 

matemática em atividades do cotidiano, como ao utilizar uma receita. 

 

[...] matemática é uma criança saber pegar e ler uma receita e descobrir 
que ali na receita ele vai ter que usar da matemática e isso não vai contas, 
né? Então pra mim, matematicamente alfabetizada é uma criança que 
consegue vê no cotidiano, numa fala, numa conversar e consegue 
distinguir: olha isso é matemática!  (Sil) 
 

Portanto, com esse trabalho, percebemos que uma parte dos professores 

ainda possuem o olhar voltado para o conteúdo, e não mencionam as relações 

vivenciadas pelos sujeitos como parte integrante ao processo de ensino, e que 

coexistindo, existe uma outra parcela que propões um ensino de matemática que 

se aproxima a perspectiva da Alfabetização Matemática, ainda que não possuam 

uma ampla compreensão sobre esse processo.  

 

8.4 As dificuldades relatadas sobre a alfabetização matemática 

 

Os processos educativos, assim como as diversas vivências do homem, 

estão sujeitos a dificuldades durante a sua consolidação. Assim, perceber se 

durante a Alfabetização Matemática, depararmos com situações que gerem algum 
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tipo de oposição é algo natural na prática escolar. Cientes disso, um outro aspecto 

que a pesquisa buscou identificar, foi se existe, e quais são, as dificuldades 

relatadas no campo da alfabetização matemática. Mediante isso, foram destacadas 

por 2 participantes; a responsabilidade dos alunos com o estudo, o apoio da família, 

o aprendizado das sequencias numéricas e das operações. 

 

“Eu tenho percebido, esse ano, mais a questão de ter aquela 
responsabilidade de estudar mesmo mais, de tá assim do 
comprometimento. Eu percebo que faz ainda da mesma forma que era 
antes, eu posso fazer ou não, porque não vai interferir, então, eu vejo 
muito essa falta do comprometimento com o que tá se falando, o que tá 
se explicando...” (Aghata) 
 
[...] “eu sinto a falta mais da parceria... [...] família, escola, né? Porque a 
gente começa um trabalho na sala, o aluno ele tem um desenvolvimento 
na escola, e, em casa a gente sente que não tem esse retorno, é...as 
vezes o aluno, ele tá, cada um tem seu desenvolvimento, tem! Mas, as 
vezes ele tá avançando, as vezes ele tá caminhando bem, e aí, ele relaxa, 
por algum motivo não leva, por algum motivo, é... ele não faz atividade, e, 
a gente dá continuidade...  ele não sabe mais aonde tava, ele não sabe 
mais fazer, ou até mesmo na sala, quando a gente explica um assunto, 
quando ele chega em casa ele não sabe mais, né?... meu pai não sabia, 
minha mãe não sabia, eu sinto muita falta desse lado, desse apoio, dessa 
parceria, e do comprometimento de a gente passar e eles quererem 
realmente fazer. É isso...” (Aghata) 
 
Muita dificuldade, principalmente em matemática, né? Porque assim, eles 
trocam muito os números, né?  2 parece muito com o 5, aí eles já trocam, 
quando vai contando... até na sequência matemática mesmo eles trocam 
bastante, é normal porque eles estão né se alfabetizando, mas tem muita 
dificuldade no somar, que a gente já começa com soma, então eles têm 
muita dificuldade. (Laura) 
 
[...] muito difícil fazer eles, estimular eles a resolver a tentar, eles querem 
muito adivinhar, sabe?... Eles querem dá a resposta pronta, eles querem 
participar mas querem responder assim tudo muito aleatório. Eu tenho 
essa dificuldade em relação a eles tentarem, a busca de resolver. (Laura) 

 

Apesar de três participantes mencionarem as dificuldades sobre a 

Alfabetização Matemática, direcionando-as para os conteúdos, comprometimento 

do aluno, parceria escola e família, a professora Sinha, inicialmente não identificou 

dificuldades na Alfabetização Matemática, e, mesmo quando questionada sobre 

esse segmento da alfabetização, acabou relatando dificuldades voltadas ao ensino 

da língua materna. Observe o relato. 

 

"Não, a dificuldade que estou tendo agora, no início, é escrita de pequenas 
palavrinhas, como sol que eu acho que é uma palavra corriqueira, uma 
coisinha que eles verem, é...pão, cadeira, mesa ou seja , palavras 
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dissílabas, onde tem duas sílabas, de três em diante, já acho que o aluno 
tem certa dificuldade, na junção e na memorização pra fazer e copiar 
essas  palavras. (Sinha) 

 

Após mais alguns questionamentos sobre as dificuldades, mencionou 

algumas aprendizagens necessárias em relação a sequência numérica e 

operações.  

 
Sei...nos números, né? No reconhecimento dos numerais e as formações 
das contas, principalmente adição, que são contas que é somatório, ele 
consegue somar que 2+2 são 4 através dos dedinhos, mas subtração em 
diante eu já acho mais dificuldade, mas na adição eu tenho alunos que já 
está no controle dessas continhas. (Sinha) 

 

 Temos consciência de que os conteúdos matemáticos são de fundamentais 

importância, e que durante a alfabetização, a apropriação deles precisa ser 

concretizada, pois, segundo Souza (2010, p. 3), “quando o aluno não consegue a 

fundamentação matemática nas séries iniciais, dificilmente conseguirá avançar 

como deveria para as demais séries e conseqüentemente para os conteúdos mais 

complexos”, assim, entendemos a preocupação das professoras quando ao 

cumprimento dos conteúdos curriculares, de fato, as crianças precisam apropriar-

se deles.  

Percebemos ainda, que a professora Sil, não citou nenhuma dificuldade de 

aprendizagem quanto ao ensino dos conteúdos, o que para ela é uma dificuldade 

para a alfabetização matemática é a questão da formação do profissional. Ela não 

utilizou esse termo, entretanto, é notório em seu discurso a preocupação em 

ensinar uma matemática diferente da que ela aprendeu. Vejamos seu relato para 

melhor compreensão dos seus anseios quando as aulas de matemática e a 

superação do ensino tradicional e sem significado. 

 
No início, até antes de ser professora, como falei né, dois anos que estou 
lecionando, pra mim foi bem difícil. Como ensinar matemática para criança 
e não cair no risco de ensinar da forma que eu fui ensinada? Né?  Que era 
uma coisa muito mecânica, pra mim 2 mais 2 podia ser 5, por que não foi 
ensinado pra mim o porquê 2 mais 2 não é 5, né? Por que a questão de 
medida, de comprimento, eu não sei como foi aquela matemática inicial, 
então eu tive que ler muito, eu tive que pesquisar muito, eu tive que ver 
com meus colegas de trabalho pra não cair no erro de ensinar matemática 
mecanicamente, então hoje eu vejo que ensino bem!  
Então eu tenho uma relação com as metodologias que uso para ensinar 
matemática, acho que... eu não sou a melhor, mas é bom! (Sil) 
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[...] Às vezes eu estou na sala de aula, e eu fico assim, poxa... Se me 
ensinassem matemática do jeito que eu ensino aos meus alunos, eu seria 
outra pessoa.( Sil) 
 

 As falas da professora Sil, veem contribuir com o nosso trabalho, e, desta 

maneira, notamos que as dificuldades presentes no cenário alfabetizador são 

diversas. Elas estão presentes nos conteúdos, nas relações pessoais, e também 

na formação do profissional que medeia o processo.  Em seu relato, percebemos 

que o ensino, diferente dos moldes ao qual ela foi submetida quando criança, é 

capaz de no futuro, promover o direito a escolha, e não apenas reprodução de 

papeis que a sociedade determina para os sujeitos menos favorecidos. 

 Portanto, a análise das dificuldades através das falas das professoras, nos 

oportunizou perceber que, no processo alfabetizador, devemos buscar a superação 

das dificuldades que o aluno apresenta sobre o domínio dos conteúdos, mas, 

também, que existem outras demandas que emergem no contexto escolar, e que 

merecem atenção, tanto quanto cumprimento do currículo e a apropriação de 

conhecimentos puramente matemático. Afinal, conscientizar as famílias sobre o 

apoio ao processo em que as crianças se encontram, e, os professores sobre novos 

olhares para Alfabetização Matemática, é algo que gera uma prática educativa que 

propicie um aprendizado significativo para os sujeitos. 
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8. CONCLUSÕES 

 

Por muito tempo acreditou-se que ensinar conteúdos era suficiente para formar 

um ser apto a ocupar posições em nossa sociedade. Atualmente, somos 

questionados sobre tal crença. O homem passivo tem a necessidade de 

transformar-se em ser questionador, crítico, reflexivo, e, consequentemente, apto a 

transformar a sua realidade. Para consolidar essa construção, entendemos ser a 

escola o principal espaço capaz, e, para isso, desde o início da trajetória escolar 

deve ser oportunizado ao sujeito o desenvolvimento necessário, a fim de superar 

essa visão, pois: 

Há muito se discute a concepção tradicionalista de ensino e sua ênfase 
em uma Matemática excessivamente abstrata, formal, mecanizada, 
expositiva e descontextualizada. No entanto, ela constitui ainda a 
concepção adotada por boa parte dos professores, pais e pela sociedade 
de maneira geral, e domina, em grande parte, livros, programas e ações 
em sala de aula. Diante desta perspectiva, os alunos apresentam um 
bloqueio cada vez maior em relação ao conhecimento matemático. 
(MIGUEL, 2007, p. 427) 

 

É necessário um cuidado para melhorar essa perspectiva de alfabetização, 

e assim, contemplar a leitura de mundo. Essa pesquisa mostrou que caminhando 

para uma proposta que se aproxime de uma formação crítica dos sujeitos, 

tornando-os capazes de ler o mundo e interpretá-lo matematicamente, pois, 

segundo Freire (1996) a vida se matematiza, e, ainda segundo o mesmo, há uma 

forma matemática de estar no mundo. E, ainda que as professoras tenham ampla 

compreensão sobre o que venha a ser a Alfabetização Matemática e o Letramento 

Matemático, algumas já percebem a necessidade e a funcionalidade de promover 

uma prática que contemplem elementos dessas perspectivas, que embora 

distintas, complementam-se. 

Desse modo, a etapa alfabetizadora tem papel relevante, pois pode 

promover uma leitura de mundo. Entretanto, para que essa formação seja 

efetivada, necessitamos, além de outras demandas, de contar com a presença de 

docentes que compreendam o processo alfabetizador, sendo qualificados para 

perceber aspectos positivos, e, as dificuldades desse processo. Através dessa 

pesquisa, notamos também, que ainda falta oportunizar o conhecimento de 

diversas perspectivas alfabetizadoras, para assim, o profissional ser capaz de 
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escolher como conduzir a escolha da sua prática. Afinal, suprimir a leitura de mundo 

e a formação crítica, não significa um ato intencional, e sim, fruto da construção dos 

sujeitos, vítimas de um processo que não pode não ter oportunizado uma formação 

com características críticas e emancipadoras. Além disso, como adverte Miguel 

(2007, p. 418): 

 
Podemos apontar várias razões, entre elas, os problemas na formação do 

professor, resistência por parte de gestores escolares, muito preocupados 

com a problemática do cumprimento dos programas, que muitas vezes 

não leva em conta o que as crianças já sabem, e com uma suposta relação 

harmônica dentro da escola, a defasagem da escola em relação à 

assistência material, a falta de orientação pedagógica aos professores, o 

medo ou mesmo o comodismo.  

 

 

Como a pesquisa realizada não teve o intuito de observar todas as vertentes 

que interferem na etapa alfabetizadora, e, buscou seus dados com professores 

desse segmento, percebemos que alguns já estão caminhando para ir além do 

ensino dos conteúdos, embora na mesma proporção, coexista uma parcela que 

ainda não contempla essa perspectiva. Uma alternativa para superar essa 

realidade, é promover uma formação docente que contemple a Alfabetização 

Matemática e o Letramento Matemático, pois: 

Pensar a Matemática como componente do processo de letramento não 

tem sido uma abordagem comum entre os professores, mas, sem dúvida, 

se assim fosse, a Matemática teria papel importante na consolidação dos 

processos de leitura e escrita nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Está claro que ela tem suas especificidades quanto à linguagem e à 

escrita, porém, é possível pensar um trabalho em Matemática de forma 

que possa propiciar a aprendizagem também na língua materna. (MIGUEL 

2007, p. 424) 

 

Atrelar a Matemática a língua materna, seja explorando o vocabulário 

pertencente a área, seja em textos literário, situações problemas, entre outros, 

também é uma alternativa que colabora para a percepção da linguagem 

matemática.  A Matemática, também é capaz de caminhar colaborando 

criticamente.  O fundamental é compreender essa abordagem, e refletir sobre a 

prática docente, para que as ações voltadas ao ensino de números e operações 

descontextualizadas, com pura reprodução de técnicas operacionais, cedam 

espaço para a execução de um trabalho que oportunize novas propostas 
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alfabetizadoras, de modo que tenhamos a consciência que “alfabetizar e letrar são 

duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar 

letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da 

leitura e da escrita” (BRASIL, apud SOARES, 2007, p. 70), e é nisso que 

acreditamos e desejamos. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de autores como Maia e Maranhão (2015) compreenderem a 

Alfabetização Matemática e Letramento Matemático como categorias 

interdependentes, e que, desse modo, estão ligadas de tal maneira, que suas 

finalidades coexistem mutuamente e de maneira recíproca, a fim de favorecer ao 

processo alfabetizador uma formação crítica e reflexiva que liberte os sujeitos de 

uma condição ingênua e incapaz de perceber as diversas linguagens presentes em 

seu cotidiano, apropriando-se e fazendo uso das mesmas, quando necessário, 

nosso estudo, compreende os dois termos como distintos, porém complementares, 

embora, ambas linhas de pensamento, apropriem-se das mesmas finalidades ao 

final do processo. 

Desse modo, tratamos aqui, Alfabetização Matemática e Letramento 

Matemático como direcionamentos para a alfabetização, sendo estes, 

respectivamente, complementares à medida que a Alfabetização Matemática 

favorece o Letramento, e, embora, a perspectiva aqui evidenciada retrate 

Alfabetização Matemática como uma etapa para o Letramento Matemático, 

notamos que falta essa clareza sobre a temática aqui abordada, visto que as 

professoras Laura e Sinha, demonstram que ainda não tiveram acesso a esse tipo 

de formação. É uma pena que as turmas alfabetizadoras, em sua maioria, ainda 

não compreendam a função social da educação, e que o ensino de matemática vai 

além do ensino dos números e de operação matemáticas. 

Consolidar uma Alfabetização matemática que contribua na formação crítica 

dos sujeitos, e, que os instrumentalize para a utilização da linguagem matemática 

em seu favor, ainda é algo permeado de dificuldades, entretanto, vimos que já 

existem práticas que estão dialogando com essa perspectiva.  Ainda que de 

maneira mais branda (como no caso da professora Aghata), nos causa alívio saber 

que coexistindo ao ensino puramente conteudista, professores que lançam um 

olhar para práticas que ultrapassem esse processo.  

Ver estas professoras falarem das suas ações pedagógicas nos conforta! 

Nos faz ver que mesmo entre tantas dificuldades para a construção de uma 

educação que contribua na instrumentalização dos sujeitos, ainda podemos 
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acreditar que a mudança está ocorrendo. Mesmo quem em uma menor proporção, 

mesmo que de maneira lenta e enfrentando os contratempos presentes no cenário 

educativo brasileiro, existem profissionais que tendem a favorecer a construção dos 

sujeitos matematicamente alfabetizado, e, consequentemente, letrado. 

Acreditamos que é possível a construção de uma nova sociedade, e, que a 

educação é uma das chaves para essa concretização. Entretanto, essa pesquisa, 

apenas mostrou algumas compreensões de professores das classes de 

alfabetização, mas não dá conta, e, nem tem a pretensão de promover uma solução 

para as dificuldades apontadas. Ainda temos muito o que conhecer nesse 

processo, então, é de fundamental importância que outras pesquisas contribuam 

para essa construção. Para isso, podemos mencionar o estudo sobre a estrutura 

oferecida nas classes de alfabetização, sua proposta curricular, atividades práticas 

que oportunizem a efetivação da proposta aqui defendida, a formação de 

professores, entre outros segmentos.  
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APÊNDICE 1 

Roteiro de entrevista 

 

1. Fale um pouco da sua formação e da sua experiência educacional, sua 

trajetória pessoal. 

 

2. Toda série tem uma importância para a formação do estudante, a que você 

atua é o início sistematizado da alfabetização. O que você pensa sobre a 

etapa alfabetizadora? 

 

3. Durante o processo alfabetizador o que seu aluno precisa realizar para que 

você sinta-se satisfeito com o desenvolvimento do aluno? 

 

4. O que você pensa sobre alfabetização matemática? 

 

5. De acordo sua experiência, você percebe alguma dificuldade nessa etapa 

da trajetória escolar? 

 

6. O que você considera necessário para que um aluno esteja 

matematicamente alfabetizado? 

 

7. Como é sua relação com a matemática, afinal, como docente, você está em 

constante contato com essa área do conhecimento? 

 

8. Você conhece alguma lei ou documento que trate do ensino de matemática? 

 

9. Como você planeja as aulas de matemática? 

 

10. Na escola que você trabalha há uma discussão sobre o ensino de 

matemática? 
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APÊNDICE 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Esse termo de consentimento livre e esclarecido pretende explicitar os 

procedimentos adotados no trabalho de conclusão (TCC) de curso da aluna Daniele de 

Oliveira Campos, aluna do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da 

Bahia. Além disso, esclarecer a forma de utilização dos dados coletados, com o propósito 

de deixar transparente, tanto quanto possível, o tratamento e uso das informações que 

serão recolhidas. 

 Será realizado uma entrevista com professores de classes de alfabetização, as quais 

serão gravadas. A entrevista será utilizada como dados fundamentais da pesquisa de TCC.  

A identidade dos participantes da pesquisa será mantida em sigilo, utilizando 

pseudônimos escolhidos pelos participantes, caso desejem manter em sigilo. O acesso aos 

registros dos dados está sob responsabilidade de Daniele de Oliveira Campos e Jamille 

Vilas Bôas de Souza, sua orientadora, cuja divulgação parcial se restringirá às ocasiões 

relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa, ou seja, as informações provenientes da 

análise dos dados serão utilizadas pelas pesquisadoras em publicações, eventos 

científicos, fruto dos relatórios parciais e finais da pesquisa de TCC. 

Valença, 23 de abril de 2019. 

Daniele de Oliveira Campos 

Participante da Pesquisa 

 

Nome ________________________________________ 

 

Assinatura _______________________________________ 

 

 

 

_____________________ 

 Pseudônimo escolhido 


