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Eixo Temático: Educação Matemática nas Séries Iniciais  

  

Resumo: Este trabalho consiste em um apanhado teórico envolvendo questões 
referentes à alfabetização matemática e a importância da argumentação no 

desenvolvimento desta alfabetização. Para isso, este trabalho foi organizado da 
seguinte forma, no primeiro momento estudaremos o significado do termo 

Alfabetização Matemática, com a intenção de discutirmos qual a sua ligação com a 
importância da “argumentação” em sala de aula, assim utilizaremos autores como 

Freire (1989), Toulmin (2006) e Driver e Newton (1997). Para concluir, faremos 
nossas considerações sobre o tema.  

  
Palavras-chave: Educação. Alfabetização Matemática. Argumentação.  

  

1. INTRODUÇÃO 

  

Em nosso cenário atual onde as informações são rápidas e constantes, se torna 

imprescindível que os profissionais da educação criem estratégias para acompanharem 

esta evolução e assim manter os educandos interessados nos processos educacionais. 

Para isto, é necessária uma formação contínua e permanente, que leve a uma constante 

reflexão da sua prática docente. Para que sejam re-significados os conteúdos e os 

educandos entendam o sentido do que está sendo ensinado/aprendido. Isto só ocorre 

quando há uma participação efetiva dos educandos nos processos de aprendizagens, 
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quando os seus conhecimentos prévios são valorizados, quando eles são desafiados a 

pensar e assim criar as suas hipóteses e argumentos.   

Pensando nisto, este trabalho foi organizado em dois momentos, no primeiro 

momento estudaremos o significado do termo Alfabetização Matemática, com a 

intenção de discutirmos qual a sua ligação com a importância da “argumentação” em 

sala de aula. Para concluir, faremos nossas considerações sobre o tema.   

  

2. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA  

  

Iniciaremos este trabalho pensando o significado dos termos Alfabetização e 

Letramento. Acabamos por perceber que cada termo é modificado dependendo do autor 

que esta o utilizando. Para determinado grupo de autores como Soares (2004), a 

alfabetização é meramente mecânica, ou seja, codificar e decodificar os signos 

linguísticos (letras), já o letramento é a utilização desta técnica na vida cotidiana, ou 

seja, como será utilizada, qual a sua importância para aquele individuo.   

Já para outros autores como o Freire (1989), o terno letramento perde o seu 

sentido, pois para considerar um sujeito alfabetizado é necessário que ele faça sua 

leitura crítica do mundo. Assim, o sujeito significa seus aprendizados para conseguir 

transformar o seu meio social. É importante ressaltar que esta leitura é individual e não 

pode sofrer influencia de outras pessoas, só o próprio sujeito pode fazer sua leitura 

crítica de mundo.   

Defendemos as ideias deste segundo grupo de autores e entendemos que para um 

educando estar alfabetizado em matemática, é preciso que ele conheça os conceitos e, 

além disso, que saiba utilizar no seu cotidiano, ou seja, que ele entenda o uso social da 

matemática. Ressaltamos que existem pessoas, como a maioria dos pedreiros, que 

sabem a prática, mas não conhecem o conceito (sabem o como fazer, mas não 

conseguem muitas vezes explicar o que fazem, ou porque fazem dessa forma). E ainda 

os que sabem tudo decorado, mas na hora efetiva de usar na prática acabam não 

identificando que teoria e prática são associadas, assim não sabendo resolver os 

problemas apresentados na vida real. Assim segundo Danyluk (2002, p. 20):  
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A alfabetização matemática diz respeito aos atos de aprender a 
ler e a escrever a linguagem matemática, usada nas séries 
iniciais da escolarização. Compreendo alfabetização 
matemática, portanto, como fenômeno que trata da 
compreensão, da interpretação e da comunicação dos conteúdos 
matemáticos ensinados na escola, tidos como iniciais para a 
construção do conhecimento matemático.   

   

Portanto, para proporcionar uma alfabetização matemática é extremamente 

importante na prática da sala de aula instigar os alunos a pensarem, resolvendo desafios, 

criando estratégias, precisamos avançar de uma educação reprodutiva, para uma 

educação que tenha como base desafiar os educandos a construírem seus argumentos. 

Para que isto ocorra na prática é necessário sempre partir dos conhecimentos prévios 

dos estudantes, mas partir e ampliar estes conhecimentos.  

Após, esses aprendizados, pensamos a necessidade de o professor estar sempre 

investigando a sua própria prática, além de ter um olhar atendo sobre como o educando 

esta lidando com os conteúdos e como ele aprende. Neste processo de entender como o 

educando aprende o educador aprende a aprender. Assim surge a importância da 

argumentação neste processo de Alfabetização Matemática.  

  

Neste trabalho, entendemos a argumentação como todo e 
qualquer discurso em que aluno e professor apresentam suas 
opiniões em aula, descrevendo idéias, apresentando hipóteses e 
evidências, justificando ações ou conclusões a que tenham 
chegado, explicando resultados alcançados. (SASSERON; 
CARVALHO, 2008, p.336)  

  

Acreditamos que é necessário observar dois itens um deles é se refere à estrutura 

do argumento e o outro diz respeito à sua qualidade. Sobre a estrutura ressaltamos o 

referencial teórico de Toulmin (2006) que mostra que os argumentos são embasados em 

cinco fontes: os dados, as conclusões, as justificativas, o conhecimento anterior e os 

qualificadores, que poder sempre ir em concordância com as afirmações como 

apresentarem uma ideia oposta.   

Já sobre a qualidade do argumento podemos salientar o estudo de Driver e 

Newton (1997)   
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que, tendo como base o padrão de argumento de Toulmin, 
propõe níveis hierárquicos para a argumentação: os argumentos 
classificados no nível 0 são aqueles que se dão quando há 
afirmações isoladas sem justificativa, ou quando há afirmações 
que competem sem justificativas. Argumentos do nível 1 são as 
afirmações isoladas com justificativa. Afirmações que 
competem havendo justificativas são do nível 2. No nível 3 
aparecem as afirmações que competem com justificativas e 
qualificadores e as afirmações que competem com justificativas 
e trazendo refutadores. O último nível de argumentação é o 
nível 4 e aparece quando se faz julgamentos integrando 
diferentes argumentos. (DRIVER; NEWTON, 1997, apud, 
SASSERON; CARVALHO, 2008, p.337)  

  

 A construção da argumentação é algo que só o próprio sujeito pode construir, isso não 

pode ser “passado” para o aluno pelo professor. Aí encontrasse a forte ligação da 

argumentação com o processo de alfabetização matemática. Pois para se ser 

alfabetizado é necessário fazer a leitura crítica de mundo, e nesta leitura irá se 

configurar os seus próprios argumentos sobre os fatos. Ou seja, cada um constrói a 

partir da sua leitura de mundo suas hipóteses e para falar o seu mundo usa os 

argumentos que construiu.   

  

3. CONSIDERAÇÕES  

  

 Assim, consideramos que a Alfabetização Matemática, não é apenas saber usar ou 

decorar códigos, mas sim aprender os conceitos e saber utilizá-lo na prática. Entendendo 

a importância deste aprendizado, que não seja só para avançar de ano, mas sim para que 

o aluno possa fazer sua leitura de mundo, para que ele se sinta um protagonista na 

construção de seus saberes, sabendo utilizá-lo sempre que achar necessário. E que saiba 

dizer a sua palavra, ou seja, tenha argumentos para defender a suas ideias e hipóteses.   

 Por tanto, para concluir ressaltamos alguns pontos importantes na prática de um 

educador que queira levar o seu educando a uma alfabetização matemática. Inicialmente 

é significativo ressaltar a importância dos educadores conhecerem e debaterem sobre os 

documentos que embasam as práticas educativas, como os dois que analisamos neste 

trabalho.   
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Além disso, para que um educador tenha práticas que levem seus educandos a 

uma Alfabetização Matemática, é importante que o professor seja um problematizador 

de informações, que ele deixe os sujeitos pensarem, pois o desenvolvimento do 

pensamento que leva a alfabetização. Além de, fazer com que os educandos se 

apropriem dos termos científicos e que sejam levados a pesquisar através da sua 

curiosidade. Para terem condições de argumentar suas percepções de mundo. A escola 

deve proporcionar um ambiente de aprendizagem, mas aprender é algo que só cada 

sujeito pode fazer individualmente. Por isto, é importante trabalhar através de 

resoluções de problemas, assim o educador pode ressaltar a importância dos educandos 

pensarem e ainda de argumentar suas hipóteses e isto pode levá-lo a uma Alfabetização 

Matemática conforme o seu interesse.   
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