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Introdução 

 

O presente trabalho vincula-se à pesquisa realizada no curso de Doutorado 

em Lingüística e se propõe a fazer uma abordagem interdisciplinar que agregue 

contribuições da Pedagogia, da Lingüística e da Matemática, no estudo do papel da 

consciência fonológica e da consciência dos conceitos e símbolos matemáticos no 

processo de alfabetização de jovens e adultos, enfatizando a complexa relação entre 

oralidade e escrita.  

A pesquisa parte da hipótese de que a escrita produzida no processo de 

alfabetização recebe influência direta da fala e dos usos que os alunos fazem da língua 

materna e da linguagem matemática no cotidiano. Sendo assim, dificuldades que se 

apresentam no processo de alfabetização e são tratadas como problemas de 

aprendizagem, podem ser marcas da oralidade e dos usos cotidianos que os 

alfabetizandos fazem do português e da matemática.  

Na primeira etapa desta pesquisa realizamos entrevistas com alunos do 

Programa de Alfabetização da UFRJ para jovens e adultos das classes populares 

utilizando um roteiro estruturado com treze perguntas. Este roteiro foi construído com 

perguntas relacionadas à história de vida dos alunos, de modo a propiciar que os 

mesmos diminuíssem o grau de tensão discursiva e, conseqüentemente, falassem mais 

livremente, por estarem mais seguros das respostas. Estas perguntas tinham como 

objetivo colher informações que ajudassem a traçar o perfil sócio-lingüístico dos 

alfabetizandos, bem como a relação que eles estabelecem com a matemática. 

O objetivo maior da pesquisa é fornecer bases lingüísticas e matemáticas 

para o aperfeiçoamento da formação de professores e, conseqüentemente do processo de 



 2

alfabetização, enfatizando as necessidades específicas da Educação de Jovens e Adultos 

– EJA de modo a contribuir para o aumento do alfabetismo.  

 

Formação de professores e a perspectiva interdisciplinar de alfabetização 

 

Ao longo de mais de 500 anos de história, o Brasil, ainda apresenta índices 

alarmantes de analfabetismo. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – 

PNAD realizada em 2005 e divulgada pelo IBGE indicam que 10.771.266 brasileiros 

entre 15 e 64 anos permanecem em situação de analfabetismo, o que representa 9% da 

população brasileira.  

Se pensar a alfabetização de uma maneira global, incluindo não só a 

autonomia com o uso da leitura e da escrita, mas incorporando também a alfabetização 

matemática os índices serão ainda maiores. Isso reforça a discussão presente nos fóruns 

estaduais, nacionais, nos espaços de estudos e, acima de tudo nas classes de 

alfabetização, da necessidade da alfabetização em língua materna vim acompanhada da 

alfabetização matemática, pois as mesmas se constituem como ferramentas 

indispensáveis para a vida numa sociedade grafocêntrica.  

A Alfabetização de Jovens e Adultos exige uma sólida formação do 

professor, pois ele será responsável por construir a base de toda a seqüência da vida 

escolar que é a alfabetização. Esta precisa ser bem trabalhada, pois caso contrário, o 

aluno acaba por acumular nas etapas seguintes uma série de dificuldades que podem 

comprometer seu desempenho escolar. 

Além disso, a alfabetizador estará lidando com alunos que já freqüentaram a 

escola em algum momento e vivem numa sociedade letrada o que os obriga a construir 

hipóteses sobre a leitura e a escrita, seja ela da língua materna ou da linguagem 

matemática, para conseguir viver em sociedade. Isto coloca o professor diante de um 

desafio ainda maior, pois estará lidando com pessoas que trazem inúmeros 

conhecimentos construídos a partir de necessidades do cotidiano.  
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Entretanto, os professores que atuam com a alfabetização de jovens e 

adultos, geralmente são oriundos do curso de pedagogia, curso normal ou mesmo 

professores em formação ou leigos, o que acaba por agravar este quadro, pois estes não 

recebem uma formação numa perspectiva global.  

No caso do ensino da língua materna, os cursos de formação de professores, 

de uma maneira geral, abordam a questão metodológica, mas não trabalham 

conhecimentos lingüísticos de nossa língua. Muitos professores vão para a sala de aula 

sem ter clareza de que a língua portuguesa tem uma representação gráfica alfabética com 

memória etimológica e isso acarreta uma série de especificidades que vão reger nossa 

grafia.(Faraco, 2003). 

No caso da matemática, não é muito diferente, o enfoque dá-se, quase 

sempre, exclusivamente através da disciplina Didática da matemática que, pressupõe que 

os princípios, conceitos e objetivos já foram aprendidos. Isso faz com que os próprios 

professores, principalmente das classes de alfabetização, por não se sentirem seguros, 

criem resistência em levar a matemática para a sala de aula. É preciso que o professor 

tenha formação matemática para que possa avaliar a melhor maneira de introduzir os 

diferentes conteúdos, pois em sala de aula eles lidam com inúmeras dificuldades dos 

alunos e também com as suas. 

A ausência de conhecimento da língua materna e da linguagem matemática 

limita o trabalho pedagógico e não permite que os professores consigam entender 

algumas das hipóteses trabalhadas pelos alunos. Em inúmeras situações os alunos têm os 

trabalhos corrigidos e dados como errados, sem que haja um real entendimento dos 

caminhos que percorreram para chegar a tal conclusão. 

Assim, vemos a necessidade de que diferentes áreas do conhecimento, letras, 

pedagogia e matemática desenvolvam um trabalho integrado nas práticas e, acima de 

tudo que sejam desenvolvidos estudos que possam pesquisar o processo de construção 

do conhecimento pelos alunos adultos e as hipóteses que trazem a respeito da língua 

escrita e da linguagem matemática. 
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Consciência fonológica e alfabetização em língua materna 

 

Ao discutir a Alfabetização de Jovens e Adultos é de suma importância que 

se considere os saberes da oralidade, pois estes permeiam toda a prática educativa e 

fornecem subsídios para que os alunos possam realizar a construção de hipóteses quando 

se deparam com a língua escrita. Diante do analfabetismo, foram os saberes da oralidade 

e as hipóteses construídas da leitura e da escrita que permitiram a este sujeito o ingresso 

no mercado de trabalho, por exemplo.  

A oralidade enquanto prática social é inerente aos seres humanos. Ela está 

em toda parte, através da conversação que se insinua a todo o tempo e organiza os 

espaços de interação. Como grande meio de expressão e de atividade comunicativa, ela 

jamais desaparecerá e será sempre a porta de nossa iniciação à racionalidade e fator de 

identidade social, regional, grupal dos indivíduos.(Marcuschi, 2004).  Talvez, por ser a 

conversação uma prática tão natural e presente ela acabe por adquirir um estatuto teórico 

inferior.  

A escrita, por sua vez, desde suas origens está ligada às relações de poder e a 

participação/exclusão. Se por um lado, uma de suas principais finalidades é difundir 

idéias, por outro, ela também serve para ocultar e garantir o poder àqueles que a ela têm 

acesso. Isso contribui para a manutenção da desigualdade social, uma vez que vivemos 

numa sociedade letrada e a escrita é exigida nas diferentes práticas sociais, fazendo com 

que tanto as pessoas que tenham autonomia com a escrita, quanto as pessoas que não 

fazem uso formal da mesma, estejam sob a influência da escrita em seu desempenho 

lingüístico. 

Apesar da oralidade ser cronologicamente anterior à escrita, construiu-se a 

idéia de uma suposta superioridade da escrita em relação à oralidade. Sendo a oralidade 

uma prática comum a todos, a escrita serve como uma das formas de diferenciação.  

Diferenciação que, em alguns momentos, delega poder e impõe limitações. A falta de 

conhecimento da linguagem escrita, por exemplo, coloca os trabalhadores numa posição 

de extrema fragilidade quando vão assinar um contra-cheque ou rescindir o contrato de 

trabalho, fazendo-os dependentes da disponibilidade de alguma pessoa amiga ou 

obrigados a contar com a honestidade dos seus empregadores.  
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Além disso, convivemos, principalmente nos espaços escolares com a 

tendência a tratar a fala como o lugar do erro e do caos gramatical, tomando a escrita 

como o lugar da norma e do bom uso da língua. (idem). Nos discursos de alguns 

professores, não é raro ouvirmos que a gente fala errado e escreve certo, buscando 

justificar a convicção da fala como representação da escrita. Com Marcuschi vemos o 

equívoco desta convicção: 

(...) a escrita não consegue reproduzir muitos dos 
fenômenos da oralidade, tais como a prosódia, a 
gestualidade, os movimentos do corpo e dos olhos, 
entre outros. Em contrapartida, a escrita apresenta 
elementos significativos próprios ausentes na fala, 
tais como o tamanho e tipo de letras, cores e 
formatos, elementos pictóricos, que operam como 
gestos, mímica e prosódia graficamente 
representados. Oralidade e escrita são práticas e 
usos da língua com características próprias, mas 
não suficientemente opostas para caracterizar dois 
sistemas lingüísticos nem uma dicotomia. (2004:17) 

 

Seguindo a hipótese defendida pelo autor, percebemos que é um equívoco 

postular algum tipo de supremacia ou superioridade de alguma das duas modalidades, 

uma vez que a fala não apresenta propriedades intrínsecas negativas, nem a escrita 

tampouco. Ambas são modos de representação cognitiva e social que se apresentam em 

práticas específicas.  

Inúmeros estudos na área de Lingüística e na área de Educação vêm 

apontando para a necessidade de se considerar a relação entre oralidade e escrita no 

processo de aprendizagem da língua materna, uma vez que estudos demonstram que a 

consciência explícita por parte do falante acerca da influência da relação fala/escrita 

concorre para melhorar o desempenho no letramento. (Mollica, 2003:07) 

Destaco a relevância de considerarmos os saberes da oralidade, pois a 

abordagem pedagógica a ser feita muda se supomos que o sujeito do processo de 

alfabetização já possui conhecimentos de sua língua materna ou se supomos que ele não 

possui. Se partirmos da primeira hipótese, cabe à escola buscar refletir sobre o como ela 

pode se apoiar na competência lingüística, que os alunos possuem, para tornar mais fácil 

e eficiente o aprendizado da língua escrita.(Bortoni-Ricardo, 2006)  
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Os estudos da Fonologia oferecem contribuições fundamentais para o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica, pois na fase inicial de aprendizagem da língua 

escrita, seja ela desenvolvida através de métodos sintéticos ou analíticos, a competência 

essencial a ser desenvolvida é a percepção da dimensão sonora das palavras e o 

entendimento de que cada palavra ou parte dela é constituída de um ou mais fonemas, o 

que implica no processamento fonológico.  

Estudos desenvolvidos com crianças (Cardoso-Martins, 1995; JAGER 

ADAMS, Marily et alli, 2006) vêm mostrando a importância da consciência fonológica 

para o processo de alfabetização e nos convidam a pensar também na alfabetização de 

jovens e adultos. A consciência fonológica pode ser entendida como um conjunto de 

habilidades que vão desde a simples percepção global do tamanho da palavra e de 

semelhanças fonológicas entre as palavras até a segmentação e manipulação das sílabas 

e fonemas (Bryant & Bradley,1983).O desenvolvimento da consciência fonológica dos 

alfabetizandos é o que lhes permite compreender o sistema alfabético e segmentar 

seqüências fonológicas e ortográficas, levando-os a identificação das palavras e, 

conseqüentemente a compreensão do enunciado escrito. 

Lamprecht & Costa (2006) alertam sobre a amplitude do que podemos 

chamar de consciência fonológica e destacam que ela é composta por diferentes níveis: a 

consciência fonêmica, a consciência silábica e a consciência intra-silábica. Nascimento 

(2005) vai na mesma direção, mas apresenta a consciência fonológica dividida em sub-

habilidades, são elas: rimas e aliterações, consciência de palavras, consciência silábica e 

consciência fonêmica. 

Ao direcionar a atenção do aluno para a estrutura sonora das palavras, 

destaca-se o fato de que a fala não tem apenas o significado e mensagem, mas também 

uma forma. A rima representa a correspondência fonêmica entre duas palavras a partir 

da vogal da sílaba tônica. A semelhança é sonora e não necessariamente gráfica. 

A aliteração, que consiste na repetição da mesma sílaba ou fonema na 

posição inicial das palavras, permite fazer conexões entre grafemas e fonemas, 

favorecendo a generalização destas relações. 
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A consciência de palavras é a percepção de que a linguagem oral se constitui 

de unidades lingüísticas cada vez menores. Esta percepção permite estabelecer a relação 

entre as palavras e organizá-las numa seqüência que dê sentido.  

A consciência silábica consiste na compreensão de que as palavras podem 

ser divididas em partes menores e na capacidade de segmentar as palavras em sílabas.  

A consciência fonêmica consiste na capacidade de perceber as unidades 

mínimas da fala, ou seja, os fonemas. Segundo Jager Adams, et alli (2006) é a 

consciência fonêmica que possibilita às crianças entender o funcionamento do alfabeto, 

ou seja, separar sons um do outro e categorizá-los de maneira a que permita 

compreender como as palavras são escritas. Entretanto, ainda segundo os autores, grande 

parte da dificuldade de se estabelecer a consciência fonêmica ocorre devido a variação, 

pois de uma palavra a outra e de um falante a outro, o som de um determinado fone pode 

variar consideravelmente. Um país como o Brasil rico em diversidade cultural e 

lingüística pode apresentar inúmeros alofones – tipo de variação na forma falada que não 

indicam uma diferença de significação. Além disso, os autores alertam também para a 

necessidade de se considerar que os fonemas não são pronunciados como unidades 

separadas, mas sim co-articulados, ou seja, quando falamos fundimos os fones em uma 

unidade silábica, o que acaba por afetar os diferentes fones. 

A variação deve receber especial atenção no trabalho pedagógico, pois 

inúmeras dificuldades que os alunos apresentam na escrita podem estar relacionadas a 

elas, visto que grande parte dos alunos é de migrantes nordestinos ou descendentes 

destes. Esta característica da Educação de Jovens e Adultos faz com que a sala de aula se 

torne um espaço rico de diversidade cultural e lingüística. Os dialetos são diversos e 

perceptíveis quando estamos frente a uma turma de alfabetização que é composta por 

alunos de diferentes estados brasileiros. 

Se analisarmos as práticas desenvolvidas em sala de aula e as orientações 

dos materiais didáticos utilizados na alfabetização de jovens e adultos, veremos 

inúmeras atividades (jogos com rimas, exercícios de aliterações, contagem do número de 

palavras numa frase, batida de palmas para marcação de sílabas) que envolvem o 

desenvolvimento destas sub-habilidades sem que os professores, muitas vezes, tenham 

consciência disto.  
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É de fundamental importância que o alfabetizador tenha claro o porquê de tal 

ou qual atividades, o que se pretende, quais são os objetivos.  A formação de professores 

não pode abrir mão do conhecimento lingüístico, pois este possibilita que se faça a 

distinção entre problemas de decodificação, em geral, e a transferência para a leitura de 

regras fonológicas e, também das variações dialetais.  

 

Percepção da variação dialetal, um indício da consciência fonológica ? 

 

No ano de 2006, realizamos a etapa exploratória da pesquisa de tese com 

foco na variação dialetal, buscando identificar o apagamento dos róticos em posição de 

coda, ou seja, posição final da sílaba, tanto no final como no interior dos vocábulos. Na 

ocasião foram feitas nove entrevistas com alfabetizandos de origem paraibana do 

Programa de Alfabetização da UFRJ para Jovens e Adultos de Espaços Populares. 

Destes, cinco são do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Todos residem no Rio 

de Janeiro há mais de dez anos e chegaram no estado com idades diferenciadas, variando 

entre 10 e 22 anos. Atualmente, o informante mais velho tem setenta e três anos e o mais 

novo trinta e cinco anos de idade.  

As entrevistas foram realizadas no bairro Maré, pois este é o principal bairro 

atendido pelo programa de alfabetização e sua constituição se cruza com a nossa 

história, mais especificamente com a história do Rio de Janeiro e com o 

desenvolvimento industrial da década de 40, que desencadeou um intenso fluxo 

migratório. Os migrantes, oriundos principalmente do nordeste brasileiro, chegaram ao 

nosso estado em busca de trabalho e melhoria de vida. 

A realização da entrevista deu-se por meio de roteiro estruturado, buscando 

traçar um perfil sócio-lingüístico dos alunos, onde estes responderam perguntas 

referentes a sua história de vida. Indagados sobre a percepção de alguma diferença no 

modo de falar do seu estado de origem e do Rio de Janeiro, quando chegaram a este 

estado, todos responderam afirmativamente. Alguns ainda mostraram que estabelecem 

uma relação entre oralidade e escrita. Abaixo, seguem alguns dos depoimentos: 
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Com certeza, é muito... muito diferente, a gente fala 
muito errado, principalmente quem num tem 
leitura... num sabe, cumé que se diz... num sabe 
separar as coisas, né, que fala... pelo seguinte: às 
veze a gente fala uma coisa, escreve aquilo, tá 
errado, né... além de falar errado, for escrever... 
tem algum pobrema, ler até que eu leio mais ou 
menos, mas escrever... num escrevo, que sse for 
escrever, se eu for escrever do jeito que eu penso, eu 
vou botar muita palavra errada, num é... quem fala 
errado, escreve errado. (EM) 

É percebia... porque o pessoal da... o modo do 
pessoal daqui são diferente do pessoal do Norte... 
gente fala bem expricado, num erra as palavra, ai, 
assim, a gente e eu, e esse pessoal do Norte sempre 
erra alguma palavra, às veze você quer falar aquela 
palavra certa, mas num fala... que num dá pra falar, 
eu mermo digo por mim, porque sempre, nunca, eu 
quero conseguir falar aquelas palavra certinha, mas 
num consigo... falo errado, num vou dizer que num 
falo, mas é muito difícil você aprender a... fala das 
pessoa daqui e as pessoa daqui conhece... qualquer 
um, o carioca, o quem for, pessoal nordestino só por 
causa da fala... que é diferente e muito... daqui, com 
certeza.(JMSN) 

Assim muitas coisas assim... que lá fala errado, aqui 
num fala, fala ___ tem que expricar as coisa, lá fala 
dum jeito aqui fala de outro, essas coisas assim 
(JMR) 

Pecebi que os pessoal falava muito bem e eu 
pessimamente... eu não sabia nem falar, é, até hoje, 
né, inda falo um pouquinho meio.. .(MEAL) 

Ah, porque o seguinte. Sobre a comunicação, né. 
Porque a gente, eu sou um tipo de Paraíba, é 
porque eu sou sem vergonha mermo, eu num 
isquento se eu falo certo, falo errado, pra mim, eu 
vou falano, né. Mas logo lá no, quando você chega 
lá na região do Norte, você que nunca foi lá, nunca 
foi lá, né? Até o pessoal formado, formado mermo, 
fala diferente da gente. Sabe porque as mermas 
coisa, né, mas só que eles aumenta um pouquinho, é 
igual vamos supor. Eu num sei aquilo ali é correto, 
a gente diz, uma pessoa assim que ingnora, ingnoro, 
mas só pra mim mermo. Até sobre alimentação, 
sobre outros assim, igual assim, a gente aqui fala: 
“Nós vamos, vamos servir a comida”, ai chega 
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“Não, vamos butar meu cumer”, é meu cumer, meu 
curso. Te juro, você tá ___ de mim, é isso mermo, 
você fica até assim: “Meu Deus”, mas num é, é 
gente que tem uma cultura, mas eu num sei parece 
que é costume, já ouvi aquilo dali que é assim. É 
nesse sistema. E você tem que ___ meio assim. Ai eu 
fiquei como se diz. Sou de um, mas como já passei 
muito tempo ___ nessa vida aqui no Rio e São 
Paulo. Ai então eu fico pensano: “Puxa, tá falano 
errado”. Talvez quem teja té errado seja eu. Eu fico 
pensano: “ Cumé que pode?”. E é assim mermo. 
(JRF) 

Muito, às veze tenho até vergonha de falar. Você via 
aquelas pessoa falar completamente diferente, mais 
bonito, né ___ Eu nunca viajei pra cidade grande, 
entendeu. Então eu sofri muito, sofri muito assim 
nesse sentido, né. Ai depois fui acostumano. Mas às 
veze eu ainda penso que tem coisa que eu falo que 
num é assim, você vê diferente ___. (OPC) 

Achei, achei, que quando eu cheguei aqui eu falava 
completamente roceira, roceira legal. Só meu 
marido cumeçou a me corrigir, alguma coisa. Que 
quando ele, eu, ele via que eu falava que num era 
certo, ai ele corrigia. Mas só que ele corrigia num 
ritmo que num dava pra mim, assim, me humilhar, 
sabe, com carinho que ele chegava. E eu tenho um 
apelido, né, ai ele me, me falava pelo meu apelido, 
ai ele falava assim: “Tonha”, era o meu apelido, 
“Tonha num é assim, aqui é assim que se fala, é 
assim que se usa as coisa”, entendeu. Ele expricava 
de uma maneira que num fosse humilhante. E assim 
eu fui me acostumano aqui. (MCSS) 

Os alfabetizandos mostram ter sensibilidade para a percepção das diferenças 

nas pronúncias. Porém, o estabelecimento da relação entre fala e a escrita, é apenas uma 

etapa no processo de alfabetização, uma vez que há todo um processo de cognição 

envolvido no sentido de compreender como se dá a correspondência entre fonemas e 

grafemas. Ainda assim, este primeiro indício de que eles estão atentos à sonoridade das 

palavras nos colocam inúmeras indagações que direcionam as etapas seguintes da 

pesquisa: 

- até que ponto a percepção da variação dialetal na sonoridade das falas pode 

ser um indício da consciência fonológica? 
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- os alfabetizandos jovens e adultos já têm a consciência fonológica 

desenvolvida, ou esta só se desenvolve a partir do ensino sistemático da leitura e da 

escrita?  

- o desenvolvimento da consciência fonológica em alfabetizandos jovens e 

adultos traz que contribuições para o processo de alfabetização? 

Partindo da hipótese de que a escrita produzida no processo de alfabetização 

recebe forte influência da fala, consideramos que algumas das dificuldades no processo 

de alfabetização que são tratadas como problemas de aprendizagem podem trazer marcas 

diretas do desenvolvimento ou não da consciência fonológica. Sendo assim, vemos a 

necessidade de identificar o estágio de desenvolvimento da consciência fonológica dos 

alunos adultos em processo de alfabetização.  

Acreditamos que a construção de instrumentos específicos, que possam 

responder a estas perguntas iniciais, pode nos ajudar a identificar em que estágio do 

desenvolvimento fonológico o aluno se encontra. As respostas, assim como todo o 

desenvolvimento da pesquisa, podem fornecer bases lingüísticas para o aperfeiçoamento 

dos processos de alfabetização, enfatizando as necessidades dos alunos jovens e adultos, 

de modo a contribuir para que os mesmos não venham engrossar a fila dos que vivem 

um processo de acúmulo crescente de deficiências no trato com a leitura e a escrita que 

possa impedi-los de avançar na formação escolar. 

 

 

Consciência fonológica e consciência de símbolos e conceitos matemáticos: 

um necessário diálogo na prática pedagógica 

 

A partir destas reflexões em torno da consciência fonológica e a 

alfabetização em língua materna e na perspectiva de um trabalho multidisciplinar 

pensamos ser possível fazermos alguma analogia com a alfabetização matemática.  

Os alfabetizandos jovens e adultos mostram ter alguns saberes matemáticos 

construídos a partir de sua realidade de vida. Saberes que os ajudam a lidar, 

principalmente com o sistema monetário sem que para isso tenham recebido um ensino 
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formal da linguagem matemática. Lidam com a matemática, sem, muitas vezes, terem 

sequer clareza de que a estão utilizando. Os alfabetizandos, de um modo geral, 

trabalham com estimativas, palpites, além de cálculos mentais. Na perspectiva deste 

trabalho poderíamos então buscar identificar nos alunos, o que chamaríamos de 

consciência dos conceitos e símbolos matemáticos. 

Acreditamos que a análise de como ocorrem estes processos pode 

proporcionar uma melhor compreensão da questão da interdisciplinaridade do processo 

de aprendizagem no âmbito global, unindo o ensino da língua materna ao ensino da 

linguagem matemática em práticas que estimulem os usos sociais da escrita e o 

desenvolvimento da consciência fonológica, evidenciando as relações existentes entre as 

unidades sonoras das palavras e suas formas gráficas. 

 
 
Consciência dos conceitos e símbolos matemáticos: o que sabem as pessoas 

não alfabetizadas na linguagem matemática? 
 

A matemática, assim como o ensino da língua materna constitui um 

instrumento primordial do processo educativo. Um rápido olhar sobre sua história 

possibilita vê-la em sua prática filosófica, científica e social e contribui para o 

entendimento do lugar que ela tem no mundo. 

A discussão em torno da matemática como uma linguagem tem sido objeto 

de muitos debates e gerado diferentes posições. Neste trabalho optamos por reafirmar a 

matemática enquanto uma linguagem e, para isto utilizamos dois argumentos de Gómez-

Granell, quando a autora diz que: 

Em primeiro lugar, tal como ocorre em qualquer 
linguagem, o domínio da linguagem matemática 
implica também um conhecimento de aspectos 
sintáticos e semânticos. Em segundo lugar, seria 
preciso admitir que a linguagem matemática 
constitui uma forma de discurso específico que, 
embora guarde estreita relação com a atividade 
conceitual, mantém a sua própria especificidade 
como discurso lingüístico.( 2006:274) 

A matemática está ligada à compreensão, isto é, a apreensão do significado; 

apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo em suas 
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relações com outros objetos e acontecimentos e, isso é fundamental para os alunos 

jovens e adultos das classes de alfabetização. 

O trabalho nas turmas de alfabetização pode trazer exemplos vivos 

abordando temas como: custo de vida, salário, inflação, medidas. A matemática está 

presente na vida, e é necessário trazer a vida para o ensino da matemática. Muitas vezes, 

contudo, os alfabetizandos não conseguem visualizar os diferentes conhecimentos 

matemáticos presentes em situações cotidianas e chegam a verbalizar que não fazem uso 

da linguagem matemática e, de um modo geral, a associam ao processo escolar. Diante 

da pergunta se faziam uso da matemática em suas cidades de origem, os alfabetizandos 

de origem paraibana, que participaram da primeira etapa desta pesquisa deram as 

seguintes respostas: 

 
Não, só mais nas tabuada, tabuada sempre aquela 
explicadora explicava pra gente... mandava comprar 
tabuada pra estudar, mas é coisa que nem a gente, 
nem chegou a gravar... fiquei tanto tempo, né, e 
depois... e a gente ia muito pra roça eu, minhas 
irmã... to, ai com 15 anos, eu vim embora pra aqui 
pro Rio, cheguei aqui fui trabalhar ___ (EAM) 
 
Só quando ia pro colégio.(JMR) 
 
Nem sabia o que que era matemática.(MEAL) 
 
Não, matemática nenhuma, nenhuma.(JLS) 
 
Eu num fazia porque, por causa de que ___ num 
tinha cunhecimento ... A matemática era só em cima 
do cérebro mermo só, entendeu.(JRF) 
 
Não, minha filha... minha mãe sabia fazer conta de 
cabeça... ela me ensinou assim... ela me ensinou 
assim... ela me ensinou eu... mostrou o dinheiro... 
quanto era, quanto não era... ai eu aprendi... a fazer 
conta assim, coisa...(MIC) 
 
Não, não. Quem trabalha em roça num faz uso de 
matemática, né. Trabalhar na roça mermo é só 
trabalho de roça mermo, de papinar, de prantar, 
essas coisas assim.(MCSS) 

As respostas dos alfabetizandos nos ajudam a perceber a dificuldade em 

entender a matemática fora do espaço escolar. Certamente estes alfabetizandos utilizam 
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a linguagem matemática em diferentes momentos do cotidiano, seja para fazer compras, 

costurar, trocar os móveis de lugar calcular áreas e medidas ou mesmo para tomar um 

medicamento. Porém, quando indagados sobre o uso da matemática eles não conseguem 

identificá-lo nestes espaços. 

A contextualização dos cálculos matemáticos possibilita a compreensão de 

uma situação concreta para podermos trabalhar outros conceitos que envolvem uma 

necessidade maior de abstração e assim criar condições para que o aluno transcenda um 

modo de vida restrito a um determinado espaço social. Como nos fala Paulo Freire: 

Este necessário alargamento de horizontes que 
nasce da tentativa de resposta à necessidade 
primeira que nos fez refletir sobre a prática tende a 
aumentar seu espectro. O esclarecimento de um 
ponto aqui, desnuda outro ali que precisa 
igualmente ser desvelado. Esta é a dinâmica do 
processo de pensar a prática. É por isso que pensar 
a prática ensina a pensar melhor como ensina a 
praticar melhor. (1994: 113) 

 

Ao chegar na idade jovem e adulta sem estar alfabetizada a pessoa assim 

como já construiu hipóteses sobre a leitura e a escrita, também já construiu diferentes 

táticas e hipóteses sobre os cálculos matemáticos. Em muitos casos, as pessoas que ainda 

não são alfabetizadas matematicamente trabalham, com estimativas e palpites.  

A estimativa e o palpite são fundamentais para a formação matemática, 

contudo, sozinhos não bastam.  Resolver cálculos que envolvem uma quantia pequena e 

números inteiros pode ser simples, mas se a quantia for alta, a pessoa que não passou 

pelo processo de alfabetização matemática pode encontrar inúmeras dificuldades, pois  a 

linguagem matemática envolve a “tradução” da linguagem natural para uma linguagem 

universal formalizada, permitindo a abstração do essencial das relações matemáticas 

envolvidas(Gomes-Granell, 2006: 260).  

Em alguns casos, as pessoas não alfabetizadas sabem fazer, mentalmente 

cálculos complexos, mas não sabem explicar o que fizeram para chegar a determinado 

resultado. A resolução de um cálculo mental, entretanto, pressupõe o conhecimento da 

estrutura do número, de como ele pode ser decomposto, de outras quantidades que o 
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compõem, dos princípios do sistema de base decimal. Mentalmente, o alfabetizando ao 

resolver um cálculo já opera com todos estes conhecimentos, mas na hora de passar para 

a língua escrita, muitas vezes, encontra dificuldade. 

Na escrita dos números, assim como na escrita da língua materna, vemos 

uma estreita relação entre fala e escrita: os alunos escrevem os números do mesmo modo 

que falam, por exemplo: ao escrever quinhentos e vinte, temos: 50020. Ao fazer isto os 

alfabetizandos mostram que pensam o número para poder escrevê-lo, mas utilizam uma 

composição aditiva e não levam em consideração elementos fundamentais para a 

compreensão do sistema de numeração como: valor posicional, composição e 

decomposição dos números. 

O ensino da matemática, de um modo geral, não se preocupa com o caminho 

que o aluno percorreu para chegar à determinada conclusão, mas sim com a resposta 

exata da questão. Podemos dizer que muitos dos erros que os alfabetizandos cometem 

estão relacionados ao fato de que eles decoram as regras e manipulam os símbolos de 

acordo com elas sem procurar um entendimento da questão.  

Não raro, vemos alfabetizandos, ao sistematizarem contas de adição 

encontrarem resultados absurdos, resultados estes que não seriam encontrados caso o 

aluno fizesse um movimento de contextualização ou mesmo se ele utilizasse o cálculo 

mental. A preocupação está no resultado da questão e não no seu entendimento, para isso 

utilizam as regras ensinadas nos espaços educativos. 

Os alunos reproduzem de forma mecânica que “vai 1” , porém, muitas vezes, 

não têm claro para si o que significa ir 1 ou mesmo o valor que esse 1 representa naquela 

posição, não têm clareza de que utilizamos o sistema de numeração decimal e que este, 

conjuga o princípio da base e da combinação de princípios aditivos e multiplicativos 

com a atribuição de um caráter dinâmico e variável a cada um dos dígitos da base, que 

podem ser combinados entre si adotando um valor ou outro de acordo com a posição que 

ocupam. Um movimento muito parecido com as letras do alfabeto. 

Vivemos numa sociedade imersa em números e, por exemplo, o menino que 

produz a pipa trabalha com as figuras geométricas, com a relação de proporção entre 

essas figuras, assim como a costureira que tira as medidas das clientes para fazer os 

moldes das roupas e o trabalhador que ao final do mês faz os cálculos mentalmente ou 
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por escrito para saber se o salário está certo e se é suficiente para pagar suas dívidas. 

Para isso, as pessoas não alfabetizadas não fazem uso de forma universais de registros, 

mas utilizam formas particulares. Por isso, os conhecimentos matemáticos que trazem, 

construídos a partir de suas experiências de vida precisam ser sistematizados. 

A matemática tem papéis fundamentais a cumprir, seja na instrumentação 

para a vida, ou na estruturação do pensamento e no desenvolvimento do raciocínio 

lógico. Ela comporta um amplo campo de relações, regularidades e coerências que 

despertam a curiosidade e instigam a capacidade de generalizar, projetar, prever e 

abstrair.  

Contudo, mesmo vivendo no século XXI, ainda temos um grande número de 

pessoas funcionalmente analfabetas no que diz respeito à linguagem matemática. Os 

resultados do teste aplicado na pesquisa do INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo 

Funcional, divulgados em 2004, revelam que apenas 23% da população jovem e adulta 

brasileira é capaz de adotar e controlar uma estratégia na resolução de uma série de 

operações.  

Esta é mais uma das desigualdades às quais estão submetidas as pessoas não 

alfabetizadas. Diminuir às desigualdades sociais passa também por garantir alfabetização 

matemática que forneça às pessoas ferramentas para que possam pensar por si próprias, e 

garantir também um ensino de qualidade que respeite e utilize os saberes construídos nas 

experiências de vida. Para isso, é fundamental compreender as lógicas com as quais as 

pessoas não alfabetizadas operam. Isto nos remete a inúmeras indagações: 

- que conhecimentos os alfabetizandos já têm da linguagem matemática? 

- quais as formas que utilizam para realizar as quatro operações no 

cotidiano? 

- os alunos associam símbolos ao seu significado referencial? 

- que compreensão os alfabetizandos têm da linguagem matemática e dos 

usos específicos da mesma? 

Para responder a estas indagações é necessário pesquisar o universo dos 

alfabetizandos e buscar identificar a lógica com as quais os alfabetizandos operam na: 
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contagem, seja ela realizada através do cálculo mental ou escrito; leitura e escrita de 

número e resolução de situações problemas.  

Não podemos esquecer de averiguar, contudo, se existe variação nas 

respostas às questões a partir da naturalidade dos educandos. Pois, uma das hipóteses 

com a qual trabalhamos é que os caminhos percorridos para a utilização da matemática, 

podem variar, uma vez que os alfabetizandos são oriundos de contextos sociais 

diferentes, incluindo pessoas da zona urbana e rural e, conseqüentemente, fizeram e 

fazem usos da linguagem matemática para diferentes fins.  

O problema fundamental que está colocado para, nós docentes, é como fazer 

com que os alfabetizandos na idade jovem e adulta passem dos procedimentos não-

formais e intuitivos às expressões simbólicas próprias da linguagem formal, e vice-versa. 

Acreditamos que este estudo poderá trazer inúmeras contribuições para o 

ensino da matemática, visto que a escola, freqüentemente, encontra dificuldades por 

pautar o aprendizado na memorização de regras, cálculos, fórmulas, etc. Na maioria das 

vezes, subestimam-se os conceitos desenvolvidos nas práticas cotidianas dos jovens e 

dos adultos, de suas interações sociais imediatas e, parte-se para o tratamento escolar, de 

forma esquemática, privando os alunos da riqueza do conteúdo proveniente da 

experiência pessoal. Devemos considerar que a chave para o entendimento de nossa 

sociedade não é o cálculo, mas a alfabetização matemática.  

 
 
Considerações finais 
 
O entendimento dos jovens e adultos como sujeitos do processo de 

alfabetização, nos remete, inevitavelmente, à necessidade de pesquisar a construção de 

conhecimento destes alunos e os caminhos que percorrem para chegar a diferentes 

hipóteses a respeito da leitura e da escrita.  

O grande desafio da escola, principalmente da EJA, é construir uma prática 

que respeite, resgate e valorize os usos cotidianos que os alunos fazem da língua escrita 

e da linguagem matemática e, que também promova o acesso à norma padrão. 

Acreditamos que é possível uma proposta de trabalho de alfabetização construída através 

de práticas sociais de leitura e de escrita, ao mesmo tempo em que evidencie as relações 

existentes entre as unidades sonoras da palavra e sua forma. 
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Neste sentido, acredito que o estudo sobre o desenvolvimento da consciência 

fonológica e da consciência dos conceitos e símbolos matemáticos podem contribuir 

para um melhor desempenho das práticas educativas envolvendo jovens e adultos, de 

forma a ajudá-los a, através da leitura da palavra, melhor ler o mundo e intervir em nossa 

realidade marcada por inúmeras exclusões.  
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