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O termo Alfabetização pode ser entendido em dois
sentidos principais. Em um sentido stricto, alfabetização
seria o processo de apropriação do sistema de escrita
alfabético. [...] O aprendiz precisa avançar rumo a uma
alfabetização em sentido lato, a qual supõe não
somente a aprendizagem do sistema de escrita, mas
também, os conhecimentos sobre as práticas, usos e
funções da leitura e da escrita, o que implica o trabalho
com todas as áreas curriculares e em todo o processo
do Ciclo de Alfabetização (BRASIL, 2014, p.27).



➢ Um novo conceito???

A expressão alfabetização matemática tem sido
recorrente nos discursos em educação. Esse conceito,
apesar de ainda pouco debatido, foi apresentado por
Ocsana Danyluk em sua dissertação de mestrado
(1989) e, segundo a autora, “refere-se aos atos de
aprender a ler e a escrever a linguagem matemática
usada nas primeiras séries da escolarização. Ser
alfabetizado em matemática é entender o que se lê e
escrever o que se entende a respeito das primeiras
noções de aritmética, de geometria e da lógica”
(DANYLUK, 1998, p.14).



➢ A alfabetização matemática é o processo de
organização dos saberes que a criança traz de
suas vivências anteriores ao ingresso no Ciclo
de Alfabetização, de forma a levá-la a construir
um corpo de conhecimentos matemáticos
articulados, que potencializem sua atuação na
vida cidadã (BRASIL, 2012, p.60).



A dimensão matemática da alfabetização na
perspectiva do letramento, ou melhor, a
Alfabetização Matemática como entendendo aqui – o
conjunto das contribuições da Educação Matemática
no Ciclo de Alfabetização para a promoção da
apropriação pelos aprendizes de práticas sociais de
leitura e escrita de diversos tipos de textos, práticas
de leitura e escrita do mundo – não se restringe ao
ensino do sistema de numeração e das quatro
operações aritméticas fundamentais.(BRASIL, 2014,
p.31).



A Alfabetização Matemática que se propõe, por se preocupar
com as diversificadas práticas de leitura e escrita que
envolvem as crianças e com as quais as crianças se envolvem –
no contexto escolar e fora dele –, refere-se ao trabalho
pedagógico que contempla as relações com o espaço e as
formas, processos de medição, registro e uso das medidas,
bem como estratégias de produção, reunião, organização,
registro, divulgação, leitura e análise de informações,
mobilizando procedimentos de identificação e isolamento de
atributos, comparação, classificação e ordenação. (BRASIL,
2014, p.31).



(ALVES, 2013, p. 77)



➢ A alfabetização matemática não pode ser reduzida
ao domínio dos números e suas operações. Nessa
fase de escolaridade, a criança deve construir as
primeiras noções de espaço, forma e suas
representações. As ideias iniciais de grandezas,
como comprimento e tempo, por exemplo,
também começam a ser organizadas no Ciclo de
Alfabetização (BRASIL, 2012, p. 61).



➢ A necessidade de organizar e de comunicar
informações de maneira eficaz também faz parte do
processo de alfabetização matemática. O contato da
criança com os meios de comunicação pode levá-la
a reconhecer tabelas e gráficos simples, como
elementos facilitadores da compreensão de
determinadas informações (BRASIL, 2012, p. 61).

Função social da Matemática



➢Nos eixos estruturantes encontramos a expressão 
letramento matemático (p.43 – apresentação). 

➢Dessa expressão se origina um conceito no
campo da educação matemática, surgido em
função das demandas sociais: o numeramento.

➢ Mais recente que o uso do termo letramento,
chegado ao Brasil em meados da década de 80
(SOARES, 2006, p.15), o termo numeramento foi,
conforme Toledo (2004, p.93), apresentado à
Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo em abril de 2003.

Letramento Matemático -

Numeramento



➢O misto de habilidades essenciais tanto da
matemática como do letramento caracteriza então o
conceito de numeramento:

... um agregado de habilidades, conhecimentos,
crenças e hábitos da mente, bem como as
habilidades de comunicação e resolução de
problemas, que os indivíduos precisam para
efetivamente manejar as situações do mundo
real ou para interpretar elementos matemáticos
ou quantificáveis envolvidos em tarefas
(CUMMING, GAL, GINSBURG, 1998, p.2, apud
TOLEDO, 2004, p.94).

Numeramento



“Como professor não me é 
possível ajudar o educando a 

superar sua ignorância se não 
supero permanentemente a 

minha. Não posso ensinar o que 
não sei”

 Paulo Freire, 1995, p.5



➢A literatura tem designado por Professor
Polivalente aquele que atua nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, pela natureza da prática
desenvolvida por esse profissional, que ministra
aula de todas as diferentes matérias de ensino:
linguagem, matemática, ciências sociais, ciências
físicas e biológicas, educação física.

➢A formação desse professor se dá normalmente via
curso de Pedagogia ou Normal Superior.

Professor Polivalente



➢Cabe ao professor polivalente levar a cabo o ensino
de Matemática nos anos iniciais, dessa forma,
devido tanto a sua formação quanto a sua atuação,
costumeiramente esse profissional é identificado
como “professor que ensina Matemática”.

➢Entretanto um grande desafio se apresenta ao
professor polivalente quando assume a
responsabilidade de ser um professor que ensina
Matemática: ensinar o que nem sempre aprendeu!

O desafio de ensinar o que nem sempre 

aprendeu...



➢ Segundo Pires (2000), nos últimos 30 anos o Brasil
passou por diferentes reformas curriculares para o
ensino de Matemática. Segundo o autor, na década
de 1980 muitos países apresentaram aspectos
comuns para esse ensino, dentre os quais destaca:
alfabetização matemática; indícios de não
linearidade do currículo; aprendizagem com
significado; valorização da resolução de problemas;
linguagem matemática, etc (NACARATO et all,
2014).

Diferentes propostas curriculares para ensino 

de Matemática





➢ Carvalho (2000) indica que muitas das propostas 
estrangeiras estiveram presentes no Brasil, com 
pontos positivos e negativos, destacando entre os 
positivos: tratamento e análise de dados por meio 
de gráficos; introdução de noções de estatística e 
probabilidade; desaparecimento da ênfase da teoria 
dos conjuntos; reconhecimento da importância do 
raciocínio combinatório, a percepção de que a 
função da Matemática escolar é preparar o cidadão 
para uma atuação na sociedade. 

Propostas curriculares no Brasil



➢O mesmo autor aponta como aspectos negativos
das propostas dos anos 80 a grande ênfase no
detalhamento dos conteúdos e nos algoritmos das
operações em detrimento dos conceitos, sem, no
entanto, oferecer ao professor sugestões de
abordagens metodológicas compatíveis com as
mudanças propostas. Muitas traziam orientações
gerais que pouco ou nada contribuíam para atuação
do professor. Havia, ainda, ausência de referências
ao tratamento de habilidades importantes para o
desenvolvimento do pensamento matemático como
cálculo mental, estimativas e aproximações
(NACARATO et all, 2014).

Aspectos negativos das propostas curriculares 

para ensino de Matemática





➢Curi (2005) indicou em sua pesquisa que 90% dos
cursos de Pedagogia priorizam questões
metodológicas como essenciais à formação
matemática de seus alunos, com uma carga horária
bastante reduzida.

➢Nacarato et all (2014) afirmam que os futuros
professores polivalentes tem tido pouca
oportunidade para uma formação matemática que
possa fazer frente às necessidades sociais e quando
ocorre na formação inicial vem pautada nos
aspectos metodológicos, centradas em cálculos e
procedimentos.

A formação matemática do professor 

polivalente



➢ Faz-se necessário um novo repertório de saberes à
prática matemática do professor polivalente que
envolve:

✓ Saberes de conteúdo matemático – domínio conceitual

✓ Saberes pedagógicos dos conteúdos matemáticos –
metodologias

✓ Saberes curriculares – saberes próprios sobre a escola:
recursos a serem utilizados, materiais disponíveis,
conhecer os documentos curriculares e principalmente,
ser consumidor crítico desses saberes, em especial do
livro didático (NACARATO et all, 2014).

Conjunto de saberes... 

Para além das palavras!!!
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