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APRESENTAÇÃO 
 

A publicação da quarta versão da Coleção Educação Matemática na 
Amazônia, iniciada em 2010, pela SBEM-PA - Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática durante a realização do IX EPAEM - IX Encontro 
Paraense de Educação Matemática, consolida o movimento de educação 
matemática em nossa região. Essa publicação materializa o sonho de 
disponibilizar um espaço de divulgação da produção de conhecimentos no 
campo da educação matemática voltados à região amazônica. 

 
Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 

superior e professores da educação básica e superior da Amazônia um 
conjunto de obras diversificadas tendo em vista os avanços dos estudos 
sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros de estudos 
do país e agora, mais recentemente, na região Norte e, principalmente, em 
Belém do Pará. Nesse sentido foram organizados os 11 volumes da Coleção 
IV Educação Matemática na Amazônia. 
 

Uma das metas estabelecidas pela Diretoria Regional da SBEM-PA é 
publicar a versão eletrônica desta coleção, para ser disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, assim como, dar seguimento 
ao projeto da revista com a publicação da revista eletrônica intitulada 
Educação Matemática na Amazônia em Revista. 
 

Neste volume as autoras discutem questões relacionadas ao 
letramento matemático, apresentam história, definições e concepções 
relacionadas ao letramento e destacam as concepções de leitura e escrita 
relativas ao letramento ideológico, bem como, questões relacionadas a 
linguagem matemática.  Abordam a escola e a comunidade escolar como 
espaços e agentes de letramento e destacam questões importantes 
relacionadas ao projeto de letramento. 

 
 

Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 
                                                                   Maria José Freitas Mendes 

   Miguel Chaquiam 
      (Organizadores) 
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1. PARA INÍCIO DE CONVERSA... 

 
Desenvolver um trabalho na perspectiva do letramento é de fato um 

desafio para o professor que ensina Matemática. São várias as justificativas 
para isso, mas destacamos aqui o fato de que, frequentemente, na 
formação para atuação na docência na Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental, os estudos do letramento são apresentados como 
prática didática ligada a aprendizagem da letras e ao trabalho textual 
ligado ao ensino da Língua Portuguesa; na formação do licenciado em 
matemática, por sua vez, estes estudos se quer são tratados, a medida 
que, para muitos formadores, letrar é papel do professor da área da 
linguagem. 

 
Entretanto, partimos do princípio de que ler e escrever são práticas 

sociais intrínsecas à formação de qualquer cidadão crítico e atuante na 
sociedade. Portanto, estes aspectos da linguagem, não competem apenas 
ao ensino de Língua Portuguesa, mas permeiam a construção do indivíduo, 
nos mais diversos aspectos da sua formação. Sem um desenvolvimento 
amplo das habilidades de ler e escrever, nas mais diferentes linguagens, 
entre ela a matemática, o indivíduo vê-se impossibilitado de atribuir 
significados consistentes ao mundo do qual faz parte e no qual necessita 
atuar e ajudar a construir. 

 
Além disso, compreender e transformar o mundo à sua volta; 

estabelecer relações qualitativas e quantitativas; resolver situações-
problema; comunicar-se matematicamente; estabelecer as intraconexões 
matemáticas e as interconexões com as demais áreas do conhecimento; 
desenvolver sua autoconfiança no seu fazer matemático e interagir 
adequadamente com seus pares estão entre os objetivos apontados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN/M (BRASIL, 1997) 
para o ensino desta disciplina.  

 
Nessa perspectiva, apontamos o trabalho com o letramento no 

ensino da Matemática como uma alternativa que permite  o alcance destes 
objetivos. Para isso, o trabalho com gêneros textuais variados vinculados 
aos estudos dos conhecimentos específicos da área e, portanto, da 
linguagem matemática é essencial. No trabalho com textos a comunicação 
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torna-se valiosa, até porque é por meio dela que o homem expressa ideias, 
sentimentos, sensações e conhecimentos, propiciando a interação 
fundamental para que os processos de ensino e aprendizagem ocorram de 
forma plurilateral e consistente (DANTAS, 2011). 

 
Sendo assim, esta obra objetiva oferecer subsídios para o ensino da 

matemática na perspectiva do letramento. A sua escrita foi pautada em 
alguns questionamentos que pensamos serem importantes para quem 
pretende iniciar um trabalho com este intuito, entre os quais temos: o que 
é o letramento matemático? Quais são os conceitos-chave dos estudos do 
letramento? De que forma o professor pode desenvolver o processo de 
ensino na perspectiva do letramento matemático? 

 
A proposta é um recorte da dissertação de mestrado da primeira 

autora, que contou com o financiamento do Programa Observatório da 
Educação - OBEDUC (Projeto 21053 / 2012) da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e é vinculado ao 
Grupo de Estudos em Ensino de Matemática e Língua Portuguesa - 
CONTAR/UFRN.  

 
O termo letramento matemático está pautado na teoria do(s) 

letramento(s) de pesquisadores como Street (2007); Kleiman (1995; 2005) 
e Rojo (2009), adotados como referencial teórico norteador deste 
minicurso. Partimos do pressuposto de que a diversidade de práticas 
sociais existentes em nossa sociedade envolvendo a leitura e a escrita é tão 
ampla que o termo mais adequado para englobar essa complexidade é 
“letramentos múltiplos” (ROJO, 2009). Dessa forma, é possível falar em 
letramento matemático, letramento digital, letramento midiático, 
letramento cívico, letramento literário, dentre tantas outras possibilidades 
de interagir socialmente por intermédio da escrita. 

 
Nesse sentido, o termo letramento matemático representa não 

apenas as práticas sociais mediadas pela escrita matemática, mas a 
complementaridade dessas práticas em consonância com a língua materna, 
enfatizando a relação existente entre ambas e, portanto, não se 
restringindo à área da matemática. 

 
Rojo (2009) explica que o letramento vai se formando à medida que 

os indivíduos participam de práticas sociais. Desta proposição, depreende-
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se que existem diferentes letramentos, que ocorrem em variados “mundos” 
ou agências, sendo a escola uma das principais.  Assim, o indivíduo está 
sempre em processo de letramento, pois vivencia situações específicas de 
acordo com seu contexto de vida, tais situações propiciarão o 
desenvolvimento de certas habilidades, como as relacionadas à 
matemática. 

 
O livro está organizado em três etapas: a primeira, intitulada “O que 

precisamos saber antes de iniciar um trabalho com letramento?”, 
apresenta-se na forma de questionamento para o leitor, com intuito de que 
ele pense como qualquer alternativa de trabalho, o letramento exige o 
mínimo de conhecimentos que antecedem o seu desenvolvimento na 
perspectiva do ensino. Assim, nesta seção, o leitor conhecerá 
resumidamente alguns dos conceitos que envolvem o letramento e das 
concepções que o envolvem. 

 
Na segunda seção, por sua vez,  “Projeto de Letramento: o quê? 

como?”, não apenas apresentamos em que consiste um projeto de 
letramento, mas também oferecemos subsídios para quem quer iniciar um 
trabalho nesta perspectiva. Para isso, expomos suas características e 
exemplos de relatos decorrentes do desenvolvimento de um projeto desta 
natureza. 

 
Optamos em intitular a seção “Encaminhamento finais” dessa 

forma, porque não à interpretamos como um espaço de conclusões ou 
considerações finais, visto que este livro se trata de um material destina a 
um minicurso para quem quer trabalhar com letramento. Sendo assim, 
trata-se um material introdutório e que sinaliza para um aprimoramento da 
prática e do conhecimento de quem o assiste. 
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2. O QUE PRECISAMOS SABER ANTES DE INICIAR UM TRABALHO 
COM LETRAMENTO?  

 
Para desenvolver um trabalho na perspectiva do letramento é 

importante que o professor compreenda alguns conceitos que devem ser 
considerados para o planejamento da prática. Afinal, estudar sobre o 
letramento é compreender que ele se realiza em eventos e práticas 
mediados por textos escritos, tendo o professor e os alunos como agentes. 
Neste tópico, vemos alguns destes conceitos que ajudam no entendimento 
sobre o fenômeno do letramento. 

 
 
2.1 Letramento: história, concepções e definições 

 
A discussão sobre a qualidade da educação em um país parte da 

reflexão sobre as taxas de analfabetismo, conferindo à alfabetização um 
símbolo de desenvolvimento e progresso. Falar sobre o tema da 
alfabetização é falar sobre questões escolares, políticas, econômicas e 
ideológicas, em outras palavras, o debate gira em torno de questões que 
vão desde o melhor método de ensino ao gerenciamento, investimento e 
valores sociais conferidos à educação. A alfabetização, então, ainda é um 
dos principais objetivos da escolarização. Mas, qual a relação desta com o 
letramento?  

 
 O impacto gerado pelo uso intenso da escrita na sociedade fez 

surgir a necessidade de uma nova palavra que expressasse fielmente essa 
funcionalidade, que se concretizava mais e mais na vida das pessoas, foi 
então que surgiu o termo letramento. Mas nem todos os estudiosos 
concordaram com a “invenção” dessa nova palavra para se referir ao 
impacto social da escrita, pois defendem que a noção de alfabetização 
inclui não apenas a ideia de ler e escrever, mas também da utilização 
dessas habilidades em diferentes contextos e situações, pressupondo à 
aprendizagem da escrita escolar uma utilidade prática, uma funcionalidade 
social.   

 
Apesar dos debates sobre o significado e o uso do termo 

letramento, ele passou a fazer parte dos debates escolares. Isso porque o 
letramento foi associado quase que exclusivamente aos conceitos de 
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alfabetização e escolarização. Em muitas ocasiões, o sentido dessa palavra 
limitava-se à etimologia, que é a tradução exata da palavra inglesa literacy, 
que significa “condição de ser letrado”. 
 

Mortatti (2004), ao analisar o conceito de letramento apresentado 
em vários dicionários, de diferentes épocas, observa que os sentidos 
mantém semelhança à ideia de aquisição do código escrito, ou seja, o 
letramento com sentido de alfabetização, restringindo-o, assim, a 
capacidade(s) e/ou habilidade(s) de usos da escrita. 

 
Segundo o autor (MORTATTI, 2004) a maioria dos dicionários 

denota o sentido de erudição, intelectualidade, sabedoria literária, 
instrução. Dito de outra forma, letrado é posto como a condição de 
erudição, cultura de um indivíduo, condição esta que se relaciona ao 
domínio e compreensão da leitura e da interpretação de textos literários. 
Ao contrário do significado da palavra iletrado que, conforme Mortatti 
(2004), é relacionado quase que inerentemente ao termo analfabeto, ou 
seja, iletrado é aquele que não tem conhecimento das letras e da 
literatura. 

 
O letramento visto dessa forma limita-se ao conjunto de habilidades 

individuais relacionadas à leitura e à escrita, como a codificação e 
decodificação, apreendidas no contexto escolar. Posto neste sentido, o 
letramento pode ser medido em níveis. 

 
Entretanto, esta não é o único entendimento sobre a definição de 

letramento. Segundo Tinoco (2008) há, ainda, aquele que enfoca mais o 
uso social que o individual da leitura e escrita. Para a autora,  
 

Há implicações teóricas distintas entre essas duas 
definições. O conceito de ‘estado ou condição’ de 
letramento pressupõe saberes, atitudes e 
comportamentos de uma pessoa (ou de um grupo) que, 
por ter-se apropriado da escrita, consegue oferecer 
determinadas respostas a certas demandas. Essa 
definição se adéqua bem à concepção de letramento 
escolar como algo que pode ser mensurado por 
parâmetros predefinidos para cada série, nível ou grau 
de escolaridade. Já ao focalizar as ‘práticas sociais’ ou, 
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em outras palavras, ‘o processo de letramento’, alarga-se 
o raio de ação do letramento em tempo e espaço. Passa-
se a vislumbrá-lo como um fenômeno que nos 
acompanha por toda a vida e nas mais diferentes esferas 
de atividade (não apenas na escola) com os mais 
diferentes propósitos e formas de inserção e de 
participação em eventos de todos os níveis sociais e/ou 
de escolaridade (TINOCO, 2008, p. 106). 

 
Tinoco (2008) ainda afirma que essa não homogeneidade quanto 

aos estudos do letramento ocorre devido à jovialidade do conceito, 
principalmente no enfoque das práticas sociais. Em suma, podemos 
resumir em três etapas marcantes1 associadas ao uso do termo letramento: 
a) necessidade de uma nova palavra para definir o impacto social da 
escrita; b) aceitação ou não do termo por alguns teóricos; c) discussão 
conceitual sobre letramento, escolarização e alfabetização. 
 

A perspectiva adotada por nós é a mesma defendida por Kleiman 
(1995; 2005) e que relaciona o termo letramento às diversas práticas 
sociais, mediadas pela escrita, em contextos escolares ou não, sem níveis 
de medição. Nessa perspectiva,  

 
[...] enquanto processo, a alfabetização (escolar) é 
também um continuum ao longo do qual podem ocorrer 
diferentes níveis (individuais) de domínio das habilidades 
e conhecimentos envolvidos; mas seu produto, saber ler 
e escrever, pode ser prefixado, reconhecido e medido 
com certa objetividade, mas não sem certa 
arbitrariedade. O letramento, por sua vez, é um 
continuum que envolve um processo permanente, cujo 
produto final não se pode definir nem prefixar [...] 
(MORTATTI, 2004, p. 110).  

 
Esse entendimento parte do construto de que o ambiente escolar 

não é o único espaço em que ocorre o letramento e de que se trata de um 
fenômeno social, situado e múltiplo, portanto, deve ser considerado no 
plural. Nesta concepção, não se estabelece níveis de letramento, mas 
múltiplos letramentos. Ao contrário do que acontece com a proficiência em 
leitura e escrita, para a qual é possível alcançar níveis, realizar medições, 
                                                        
1 Não necessariamente esses momentos ocorreram linearmente. 
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pois estas são habilidades incorporadas ao processo de letramento, e neste 
processo estamos em constante movimento. 
 

  Esta noção de letramento(s) atenta-se para as especificidades 
histórico-sociais dos seus membros, suas práticas e suas relações com a 
leitura e a escrita, seja no ambiente escolar ou fora dele, pois o processo 
de letramento é associado à escolarização, mas não se limita a ela.  

 
Traçando minimamente um percurso histórico sobre o uso dessa 

palavra, conforme Soares (1998), ele começou a ser difundido por Kato 
(1986) no livro No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística; 
contudo, nessa obra, Kato não se debruça sobre o conceito, apenas explica 
que linguagem oral culta é consequência do letramento.   

 
Em 1988, o termo aparece mais uma vez na obra de Tfouni2, que 

diferencia letramento de alfabetização. Desde então, os estudos crescem 
nos mais diversos campos de conhecimento. Em 1995, Angela Kleiman 
organizou o livro Os significados do letramento, que trata sobre o impacto 
social ocasionado pelo uso da escrita; segundo ela, esse impacto é a 
principal razão para o surgimento da palavra letramento, pois o termo 
possui um sentido que objetiva expressar os efeitos produzidos pela 
aquisição da escrita numa sociedade grafocêntrica.  

 
Ainda tratando sobre o percurso histórico da palavra letramento, 

não podemos deixar de destacar os escritos de Paulo Freire (1967; 1987; 
1996). É importante frisarmos que o autor não utilizou o termo letramento, 
mas fez uso da palavra alfabetização com sentido daquilo que 
denominamos como letramento. Freire (1967) defende que o ato de 
alfabetizar não deve ser visto apenas como ensino de técnicas de 
decodificação, mas sim como algo fundamental para a liberdade e ação 
social. Santos (2012) explica que a alfabetização emancipatória de Freire é 
uma espécie de predição da concepção de letramento. A perspectiva 
defendida pelo autor e adotada por nós neste trabalho faz parte da 
chamada Pedagogia Crítica  

 

                                                        
2 TFOUNI, Leda V. Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso. Campinas: 
Pontes, 1988. p. 9.  
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Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas devem ser 
desenvolvidas em contextos dialógicos, em que os 
aprendizes sejam capazes de interrogar, afirmar e 
ampliar o entendimento que têm de si mesmos e da 
realidade em que estão inseridos. Cabe ao professor 
priorizar o trabalho com práticas letradas que favoreçam 
a consciência crítica, levando-os à ação afirmativa, 
fortalecedora e transformadora, o que implica promover 
eventos de letramento que oportunizem a vivência com a 
leitura e escrita como práticas sociais situadas, isto é, 
voltando-se à situação em que essas práticas se 
desenvolvem. (SANTOS, 2012, p. 77-78) 

 
 
Ainda sobre a historicidade do termo letramento, destacamos 

também a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 
Língua Portuguesa (BRASIL, 1997), documento norteador das diferentes 
práticas que envolvem a educação no Brasil. Com relação ao letramento, 
esse documento apresenta o seguinte conceito: 

 
Letramento, aqui, é entendido como produto da 
participação em práticas sociais que usam a escrita como 
sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas 
que precisam da escrita para torná-las significativas, 
ainda que às vezes não envolvam as atividades 
específicas de ler ou escrever. Dessa concepção decorre 
o entendimento de que, nas sociedades urbanas 
modernas, não existe grau zero de letramento, pois nelas 
é impossível não participar, de alguma forma, de 
algumas dessas práticas (BRASIL, 1997, p. 21). 

 
Apesar de apresentar o conceito, os PCN não o explora, apenas cita 

o termo de forma superficial, mas enfatiza os usos e as funções da 
linguagem em seus diversos contextos. 

  
Já nos PCN dos anos iniciais, das áreas de matemática, ciências 

naturais, história e geografia, o termo não é citado, demonstrando que o 
estudo do letramento em diferentes áreas ainda é pouco explorado e, 
quando se trata desses documentos, orientadores da prática escolar, o 
letramento é citado apenas no âmbito do ensino da língua portuguesa. Por 
enfatizar os diversos contextos e práticas sociais em que se insere o 
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letramento, e não restringindo apenas à língua portuguesa, destacamos 
então, a importância desta investigação.  

 
O letramento se faz presente em diversos campos de pesquisa e 

conhecimento, dialogando com diferentes áreas, mesmo que de modo 
pouco explorado, a pesquisa associada ao letramento também se encontra 
na Filosofia da linguagem, Tecnologia, História, Linguística. Nesse ínterim, 
alguns construtos se formaram se expandiram por meio da mídia e 
constituíram o que Kleiman (1995, p. 35-36) denomina de mitos do 
letramento, ou seja, crenças positivas com relação às possíveis 
potencialidades causadas pela difusão do letramento, a exemplo da 
percepção do letramento como a principal solução para problemas sociais, 
educacionais e políticos. 

 Os mitos supervalorizam uma das principais práticas de letramento, 
que é a alfabetização, pois conferem à aquisição da leitura e escrita relação 
direta com vários fatores de desenvolvimento social. Essa associação 
proposta pelos mitos também apresenta à alfabetização um valor 
ideológico, político e econômico. São eles: 
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Quadro 1 - Mitos do letramento 

Mitos do letramento Efeitos 

Manutenção das características da 
espécie 

Registro, por meio da escrita, de 
acontecimentos sócio-históricos. 

Modernidade 
Permite ao cidadão tomar decisões de 
forma autônoma que colaborem e 
facilitem sua vida.  

Ascenção e mobilidade social 

Por meio do domínio da leitura e da 
escrita é possível melhorar de vida. 
Ascender socialmente através de um 
bom emprego ou estudo. 

Desenvolvimento econômico 
Refere-se ao letramento como chave, 
ponto de partida para o crescimento 
econômico de um país.  

Distribuição de riqueza 
Diminuição das taxas de analfabetismo, 
possibilitando um crescimento 
econômico nos mais diversos lugares. 

Aumento da produtividade Maior preparação técnica-produtiva dos 
trabalhadores. 

Emancipação da mulher 
Conhecimento livre, possibilitando à 
mulher conseguir um bom emprego, ser 
independente. 

Avanço espiritual 
Permite ao cidadão envolver-se e 
compreender princípios espirituais 
baseados em alguma religião. 

Fonte: KLEIMAN (1995, p.34-36) 
 

É certo que na sociedade tecnológica na qual estamos inseridos, o 
domínio da escrita colabora para assumir determinadas funções e participar 
de certas atividades, mas não é a solução principal para os problemas 
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sociais, como subtende os mitos do letramento, pois colocam esse domínio 
como principal fator para o desenvolvimento de uma sociedade.  

 
Ao relacionar o letramento à manutenção das características das 

espécies, Kleiman (1995, p. 34) apresenta trechos de jornais brasileiros 
que indicam a escrita como importante instrumento de comunicação, sendo 
assim, conforme este mito, a manutenção por meio do registro escrito das 
características da espécie humana é prejudicada porque subtende a ideia 
de que um analfabeto utilizará principalmente a oralidade, conferindo à 
escrita um maior prestígio. 

 
 O mito da modernidade traz subjacente que ler e escrever 

possibilitará a participação igualitária de todos nas diversas situações 
sociais em que a escrita se faz presente, ou seja, segundo esse mito, 
qualquer cidadão alfabetizado participará efetivamente de atividades 
básicas do cotidiano.  

 
Com relação ao mito da ascensão social, Kleiman (1995, p. 35) 

exemplifica, por meio de uma reportagem de jornal, a ideia promovida pela 
mídia de que a mobilidade social é consequência direta da alfabetização, ou 
seja, um cidadão ascenderá socialmente à medida que souber ler e 
escrever, pois essa condição o ajudará na tomada de decisões. 

 
 O mito do desenvolvimento econômico concebe o analfabetismo 

como fator preponderante nas possíveis dificuldades financeiras de uma 
nação.  Para exemplificar a ideia positiva dos desdobramentos da aquisição 
da leitura e escrita, Kleiman (1995, p. 35) apresenta uma reportagem de 
jornal informando que a área mais industrializada na Europa no Século XIX 
era a região que possuía menos analfabetos, a reportagem difunde ainda 
mais o pensamento de que desenvolvimento econômico, social e intelectual 
de uma nação relaciona-se com a aquisição da escrita, conforme o trecho 
de jornal exemplificado por Kleiman (1995, p.36), quanto maior a 
quantidade de alfabetizados menor serão os índices de pobreza. 

 
Quanto ao mito do aumento da produtividade, a relação com o 

letramento diz respeito à ampliação de conhecimentos adquiridos por um 
trabalhador ao desenvolver a leitura e escrita, pois por possibilitar o acesso 
a informações técnicas, a leitura e escrita tornam-se práticas aliadas à 
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melhoria da produção. Os mitos ainda apresentam as práticas de leitura e 
escrita como razões no processo de emancipação da mulher, que durante 
muito tempo não pôde frequentar a instituição escolar. Desta forma, o 
acesso ao ambiente escolar possibilitou às mulheres a oportunidade de 
serem alfabetizadas, de construírem suas carreiras profissionais com 
autonomia. Os mitos do letramento também se relacionam ao aspecto 
espiritual porque, segundo o mito religioso, a leitura de escritos bíblicos 
fomenta os alfabetizados a seguirem uma religião, permitindo que os fieis 
acompanhem os ensinamentos religiosos. 

 
A alfabetização como uma das principais soluções para problemas 

sociais, econômicos e políticos é denominada como mito, pois segundo o 
dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p. 510), em uma das suas definições, 
mito é uma “[...] ideia falsa, que distorce a realidade e não corresponde a 
ela”, desta forma, concluímos que a alfabetização, como uma das principais 
práticas de letramento, é essencial para que o cidadão exerça atividades 
básicas na sociedade, contudo, como já foi explicado anteriormente, não é 
a solução principal para problemas como, por exemplo, o desenvolvimento 
econômico de uma nação. 

  
Os mitos fazem parte de uma abordagem utilitarista de leitura. De 

acordo com Freire e Macedo (2011, p. 178) essa abordagem “[...] encara a 
alfabetização como algo que atende às exigências básicas de leitura de 
uma sociedade industrializada”, ou seja, a leitura e escrita são vistas como 
meras habilidades funcionais. Contudo, Freire e Macedo (p. 50) defendem 
que “[...] a alfabetização não representa nem garante automaticamente a 
liberdade social, política e econômica” (FREIRE e MACEDO, 2011, p. 50). 
Para o autor, a alfabetização precisa ser emancipatória, com foco além da 
aquisição de habilidades, de modo que possibilite ao educando ser sujeito e 
não apenas objeto de aprendizagem, Essa perspectiva de alfabetização 
promove a criticidade dos alunos para que os mesmos utilizem a leitura e 
escrita como práticas sociais.  
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2.2 Letramento autônomo e ideológico: por qual optar? 

Para Street (2007), o letramento pode ser caracterizado segundo 
duas vertentes, a saber: letramento autônomo e letramento ideológico. Os 
termos foram assim denominados a partir da percepção dos objetivos 
intrínsecos à atividade de escrever e sua ligação com as práticas sociais.  

 
O vocábulo autônomo expressa um sentido de independência das 

práticas sociais, ou seja, a escrita com fins meramente escolares. Uma 
atividade possui cunho estritamente escolar quando seu fim é o avaliativo, 
em outras palavras: para quem se escreve? O professor; para quê se 
escreve? Para a obtenção de notas; Qual a função da escrita? Função 
avaliativa. A ênfase é a aquisição do código escrito tendo como sujeito 
aquele que escreve e seu interlocutor, dito de outra forma, os participantes 
restringem-se ao aluno e ao professor. 

 
O objetivo principal do letramento autônomo é o cumprimento de 

metas fixas e pré-estabelecidas no currículo, que é baseado em conceitos. 
Nessa perspectiva, a principal prática de letramento é a apreensão de 
habilidades relacionadas à alfabetização.  

 
Kleiman (1995) apresenta alguns pressupostos relacionados ao 

letramento autônomo, dentre eles, a ideia de que o letramento está 
associado ao desenvolvimento de habilidades cognitivas. Em outras 
palavras, a teoria do letramento autônomo promove o pressuposto de que 
as diferenças cognitivas existentes entre um indivíduo alfabetizado e um 
não alfabetizado são consideráveis. É possível observar essa disparidade 
através de pesquisas em que foram analisadas as estratégias para a 
resolução de problemas. Os indivíduos alfabetizados, segundo essa 
vertente, são considerados superiores cognitivamente, enquanto os não 
alfabetizados sentem dificuldade em solucionar problemas por terem o 
desenvolvimento cognitivo inferior. Ao verificarmos os apontamentos da 
perspectiva autônoma, concluímos que essa visão traz consigo o 
preconceito, gerado a partir de julgamento de que aquele que lê e escreve 
é mais capaz do que o que ainda não realiza tais atividades.  
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Outro pressuposto apresentado por Kleiman (1995) com relação ao 

letramento autônomo é o de que essa teoria promove dicotomias: 
linguagem oral x linguagem escrita, letrado x iletrado, alfabetizado x 
analfabeto. 

 
Assim, a concepção de que a linguagem escrita é o oposto da 

linguagem oral ocorre ao pressupor que a oralidade é algo natural do ser 
humano; enquanto a escrita é uma tecnologia que, quando adquirida pelo 
homem, modifica-o não apenas exteriormente, mas em seu aspecto 
interior, cognitivo. Essa perspectiva contraria o que defende autores como 
Marcuschi (2010). O autor explica que [...] “postular algum tipo de 
supremacia ou superioridade de algum das duas modalidades seria uma 
visão equivocada, pois não se pode afirmar que a fala é superior a escrita e 
vice-versa” (MARCUSCHI, 2010, p. 35). 
 

O letramento ideológico é a vertente teórica escolhida na proposta 
de minicurso. Optamos por esta vertente, pois conforme Street (2007), a 
concepção de letramento ideológico considera a escrita como atividade 
social, não neutra, presente nas mais diversas práticas extraescolares. 
Além disso, caracteriza os alunos como sujeitos sociais e culturais os quais 
possuem conhecimentos adquiridos em ambientes não escolares, ou seja, 
os educandos não são concebidos, ao inserir-se na instituição escolar, 
como “tábulas rasas”, mas seres sócio-históricos que trazem vivências, 
saberes e ideologias. Freire e Macedo (2011) explicam que a educação 
possui uma natureza política, sendo assim, conferir neutralidade a 
educação é uma espécie de mito. 

 
Diferente do letramento autônomo, o ideológico considera a 

oralidade e a escrita como ações complementares que não trazem 
neutralidade, mas são carregadas de ideologia e cultura. Essa perspectiva 
caracteriza o letramento como um processo dinâmico, que abrange as 
aprendizagens escolares, mas não se limita a elas. Desse modo, a escola é 
uma instituição privilegiada no fomento às práticas de letramentos 
múltiplos, os anos iniciais do ensino fundamental são o espaço-chave dessa 
formação.  

 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 2 
 

 
23 

 

Moterani (2013) postula que é possível desenvolver essa concepção 
de letramento em sala de aula por meio de um trabalho sistematizado com 
a escrita. A estudiosa ressalta que o letramento ideológico é dinâmico, pois 
varia de acordo com os participantes, os contextos e os discursos em que a 
atividade escrita se insere. Ela cita o exemplo da música: ao ouvi-la 
informalmente, estabelecemos um sentido para a canção, contudo, ao 
realizarmos a mesma atividade dentro de uma sala de aula, nossa postura 
e significado quanto ao que está sendo ouvido é modificado. Segundo a 
pesquisadora, a escrita em consonância com o letramento ideológico deve 
seguir a concepção de trabalho, isto é, a escrita como atividade carregada 
de ações como ler, planejar, escrever, reescrever. Além disso, requer uma 
sistematização com atividades que a antecedam, com o objetivo de 
(re)conhecer o gênero, planejar o que será e como será escrito. 

 
O letramento ideológico se refere ao impacto social ocasionado pela 

escrita. Ele é constituído dentro da interação social com o meio e os seus 
participantes, num processo coletivo e colaborativo, a escola é apenas um 
dos domínios de fomento ao letramento, desta forma, ressaltamos, é 
possível sim falar em letramento(s), no plural.  

 
Kleiman (2005, p. 21), em consonância com Street (2007), refere-se 

ao letramento como “um conjunto de práticas de uso da escrita que vinha 
modificando profundamente a sociedade, mais amplo que as práticas 
escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém”. A autora enfatiza que em 
uma sociedade complexa a escrita é como uma tecnologia, pois facilita e 
colabora na realização de diversas atividades dos cidadãos; de fato, a 
escrita está presente em quase todas as práticas cotidianas dos indivíduos, 
portanto, o conceito de letramento não deve ser associado apenas ao 
universo escolar.   

 
O modelo ideológico se relaciona às estruturas sociais de poder e 

cultura presentes nas práticas de letramento, isto quer dizer que não é 
necessário negar o letramento autônomo e sua caracterização, contudo, é 
preciso compreender que as práticas de letramento são diversas e não 
neutras.  
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Ainda tecendo explicações sobre o letramento ideológico e acerca 
de nossa opção pela escolha dessa vertente em nosso minicurso, 
ressaltamos os estudos de Angela Kleiman (2005), esclarecendo que 
letramento não é alfabetização, não é um método, não é habilidade. A 
pesquisadora cita letramento e alfabetização como dois conceitos distintos, 
mas que se complementam de forma indissociável. Ela explica que 
alfabetização representa: a) uma prática b) um conjunto de saberes sobre 
o código escrito e c) o processo de aquisição das primeiras letras. 
Entendemos a partir da reflexão sobre os três pontos citados, que as 
habilidades de codificação e decodificação fazem parte do processo de 
letramento, pois algumas práticas, como a interpretação de um texto, por 
exemplo, se dará também pelo uso dessas habilidades. Letramento no 
plural então inclui a alfabetização como uma de suas práticas.  

 
No processo de construção de leitura e escrita em língua 

portuguesa e matemática, é papel do professor fomentar nos alunos a 
percepção da importância dessas ações na vida cotidiana. Para alfabetizar, 
nessa perspectiva, não se segue um “método de letramento”, mas reflete-
se com o aluno sobre os usos da escrita na sociedade, tendo o domínio 
escolar como um dos espaços em que o letramento se constrói. Nesse 
sentido, ainda citando Kleiman (2005, p. 9), o professor pode utilizar 
algumas estratégias como  

 
adotar práticas diárias de leitura de livros, jornais e 
revistas em sala de aula; arranjar paredes, chão e 
mobília da sala de tal modo que textos, ilustrações, 
alfabeto, calendários, livros, jornais e revistas 
penetrassem todos os sentidos do aluno-leitor em 
formação; fazer um passeio-leitura com os alunos pela 
escola ou pelo bairro. (KLEIMAN, 2005, p. 9) 

 
Apesar de ressaltar a importância da organização do ambiente 

escolar e da prática docente ser orientada pela concepção de letramento, 
Kleiman (2005) destaca que não é possível ensinar o letramento, pois ele 
apresenta uma amplitude irrestrita ao ambiente da sala de aula. Isso por 
que letramento não é uma habilidade, contudo, traz consigo diversos tipos 
de aptidões, como por exemplo, a codificação e decodificação como parte 
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de seu processo. Nessa perspectiva, o professor ensina a ler e escrever, 
ações que fazem parte do letramento, mas que não são as únicas. 

 
Continuando essa reflexão, podemos pensar numa situação 

cotidiana onde são várias as competências e habilidades envolvidas, muitas 
delas, independem do contexto escolar. Em uma consulta de criança ao 
médico, por exemplo, temos, além da consulta propriamente dita, 
situações que a antecedem e a sucedem, como a marcação da consulta via 
internet ou telefone, pesagem da criança, medição da temperatura, 
preenchimento de formulário na recepção, apresentação do cartão do 
plano de saúde. No momento da consulta, temos a escrita da receita 
médica, após a consulta, a compra do remédio em uma farmácia, utilização 
de cartão ou cheque, consulta da bula. Enfim, a situação envolve diferentes 
participantes (pais da criança, criança, secretária, médico, enfermeira, 
farmacêutico) em diversos ambientes (sala de espera, consultório, 
farmácia), assim como a utilização de artefatos (formulário, receita 
médica).  

 
Dessa diversidade de fatores que envolvem a consulta ao médico, 

verificamos que a linguagem escrita se faz presente. Subtende-se que seus 
participantes, mesmo que não tenham frequentado a escola, entendem a 
função do gênero receita médica ou bula de remédio. Depreende-se então 
que o letramento é uma atividade colaborativa, pois são vários os pares 
envolvidos. 

  
Na concepção de letramento autônomo, o foco é na aprendizagem 

individual do aluno, sem relação com a construção do conhecimento 
coletivo; contudo, na visão ideológica, o letramento é tecido de forma 
cooperativa e pode ser realizado dessa forma até mesmo no ambiente 
escolar, pois é possível o professor desenvolver metodologias que 
contribuam para o processo de construção coletiva de leitura e escrita de 
forma a prepará-los a participar de práticas de letramento em suas vidas 
cotidianas, ou seja, fora do ambiente escolar (KLEIMAN, 2005). 

 
Nesse aspecto, é necessário que para os alunos seja possível 

vivenciar situações reais, que acontecem fora do âmbito escolar e, a partir 
disso, solucionar problemas, refletir sobre a função social do gênero textual 



Luanna Priscila da Silva Gomes – Claudianny Amorim Noronha 

 
26 

 

para a resolução desses problemas e ver-se como sujeito/agente 
colaborador social.  

 
 
2.3 O letramento ideológico e as concepções de leitura e escrita 
  

Para Azevedo e Tardelli (2001), a escrita pode ser tomada por duas 
principais vertentes: a primeira diz respeito à escrita como forma de 
reprodução; e a segunda, como de produção. 

 
 A escrita como reprodução entra em consonância com a teoria do 

letramento autônomo, sendo caracterizada como uma atividade que 
objetiva principalmente a fixação de regras. A própria nomeação, escrita-
reprodução, já explicita ser uma atividade meramente de cópia, imitação, 
repetição. Esse tipo de tratamento dado à escrita não permite que “o 
indivíduo aproprie-se da língua de forma qualitativa, para um desempenho 
mais eficaz na comunicação verbal, seja ela oral ou escrita” (AZEVEDO; 
TARDELLI, 2001, p. 33).  

 
O letramento ideológico concebe a escrita como forma de produção 

(AZEVEDO; TARDELLI, 2001) e está de acordo com os estudos de Moterani 
(2013), citados no tópico anterior. O interlocutor entra em contato com o 
texto, mas sua riqueza não se esgota na compreensão das letras. O 
indivíduo-leitor-escritor tem a possibilidade de fazer pontes com outros 
textos, utilizar estratégias de seleção, antecipação e verificação, construir, 
revisar e reconstruir seu texto de acordo com a realidade individual e 
social, levantando hipóteses e percebendo-se como sujeito do processo, 
isto é, concebendo a leitura e a escrita como práticas sociais, o que 
significa considerar os seus diferentes usos, assim como a situação 
proposta, o contexto sócio-histórico do próprio indivíduo, o ambiente 
escolar em que ele está inserido, o objetivo da tarefa, a formalidade da 
proposta e os diferentes discursos envolvidos (KLEIMAN, 2004). 

 
A fim de estabelecer uma síntese quanto ao que é a aprendizagem 

da escrita na perspectiva de prática social, Santos (2012) apresenta os 
seguintes pontos que caracterizam e sistematizam essa vertente. 

 
Aprender a escrever como prática social pressupõe: a) 
compreender que a aprendizagem se dá de forma 
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socialmente situada, considerando objetivos 
especificamente pensados, que contemplam a situação 
de produção; b) considerar que os alunos não se limitam 
a aprender os aspectos linguísticos do texto, porque 
estão imersos em um espaço coletivo de aprendizagem; 
c) perceber que os alunos aprendem à medida que 
melhor compreendem a forma de organização da 
situação comunicativa e os elementos constitutivos dela; 
d) estudar a escrita a partir dos seus usos e formas, 
considerando tanto os seus aspectos linguísticos, quanto 
discursivos; e) contribuir para tornar a escola um 
ambiente onde se produzem e se legitimam ações de 
cidadania; f) produzir textos, levando em conta todo o 
processo e não apenas o produto final, embora produto e 
processo apresentam-se imbricados; g) promover a 
aprendizagem de forma contextualizada, realizando-se na 
interação; h) mediante a participação em eventos 
socialmente situados e com objetivos claramente 
definidos, romper com o artificialismo costumeiramente 
imprimido às práticas de letramento escolarizadas 
(SANTOS, 2012, p. 60-61). 
 

A aprendizagem da escrita na concepção de produção/prática social 
vai além da disciplina de Português, pois os aspectos discursivos não se 
limitam a essa área de ensino, vai além do âmbito escolar, sendo preciso 
considerar o contexto de cada situação, ou seja: o que se tem a dizer? 
Para que se quer dizer? A quem se pretende dizer? Em que situação dizer? 
Como dizer? 

 
Para atender a esses requisitos, é necessário manter uma interface 

estreita com a atividade de leitura. É a leitura que, em parte, permitirá a 
ampliação do repertório do aluno acerca do conteúdo a ser escrito e dos 
modelos de gêneros a serem seguidos.  

Para Koch (2003), “A leitura é, pois, uma atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos”, então, ler é muito mais do 
que decodificar signos, é atribuir sentido(s) ao texto, e isso é papel do 
agente de leitura, no caso, o leitor, que relaciona à ação de ler os seus 
conhecimentos prévios, linguísticos e de mundo, num processo complexo 
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de interpretação e interação de diferentes fatores como o social, o 
cognitivo e o histórico.   

 
Na concepção do letramento ideológico, o desenvolvimento de 

leitura e escrita não está exclusivamente relacionado à escola, pois se 
considera que na sociedade tecnológica é possível participar de práticas 
sociais em que a escrita esteja atrelada de forma intrínseca, inseparável. 
Em uma festa de aniversário, por exemplo, é possível conviver com 
diversos usos da escrita e dos gêneros textuais, temos: a lista de 
convidados, o convite da festa, a receita do bolo, a lista de compras no 
mercado, dentre tantas outras ações em que a leitura e a escrita podem 
ser utilizadas nesta ocasião.  

 
Segundo Freire e Macedo “Desde muito pequenos aprendemos a 

entender o mundo que nos rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender a 
ler e a escrever palavras e frases, já estamos lendo, bem ou mal, o mundo 
que nos cerca” (FREIRE e MACEDO, 2011, p. 85-86). As concepções de 
leitura e escrita dentro da perspectiva ideológica de letramento valorizam o 
contexto social e o conhecimento de mundo dos educandos.  Nesse 
sentido, faz-se necessário propor em sala de aula atividades de cunho 
significativo. 

 
 

2.4 Letramento ideológico e a linguagem matemática: partindo do 
cotidiano 

 
No que concerne à relação entre a perspectiva do letramento 

ideológico e a linguagem matemática, é primordial compreendermos o que 
significa essa linguagem. Klusener (2006, p. 183) a caracteriza como 
“expressão da linguagem simbólica” e que apresenta dois níveis: o 
semântico, que diz respeito aos significados e aos sentidos atribuídos a 
símbolos, sinais e notações matemáticas. E o sintático, que corresponde a 
“regras, propriedades e estruturas que podem ser operadas sem referência 
direta a nenhum significado” (KLUSENER, 2006, p. 183). 

 
Gómez-Granell (1998) afirma que a simbologia matemática também 

apresenta dois principais significados: um diz respeito à formalidade e o 
cumprimento de regras; o outro está ligado às situações reais, em que os 
símbolos são utilizados para resolver problemas.   
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Nesse sentido, Lima (2012, p. 39-40), ao refletir sobre a linguagem 

matemática, coloca que a mesma possui uma simbologia específica, isto é, 
um “[...] conjunto de símbolos detentor de regras e propriedades próprias, 
responsável por algoritmos específicos e unívocos e que [...] possui seus 
próprios registros orais e escritos”. Essa simbologia objetiva colaborar no 
desenvolvimento do conhecimento matemático, bem como na sua 
expansão e comunicação. Lima (2012) ainda postula que a natureza da 
comunicação nas aulas de Matemática influi diretamente na aprendizagem 
dos alunos, ou seja, o foco ou a comunicação de natureza simbólica, 
abstrata, sem auxílio de outras linguagens, torna a Matemática uma 
disciplina difícil de ser compreendida. Contudo, 

 
é importante que os alunos conheçam o funcionamento 
dessa linguagem, porém deve haver um cuidado especial 
para tratá-la em sala de aula. Acreditamos não ser 
necessário somente valorizar tal simbologia para 
representar os conceitos matemáticos, entretanto não se 
deve abandoná-la por completo (LIMA, 2012, p. 41). 
 

Partimos do pressuposto de que linguagem e símbolos 
matemáticos, mesmo quando dizem respeito à aplicação de regras, 
precisam ser compreendidos e não apenas aplicados mecanicamente. 
Nossa experiência como docente dos anos iniciais nos fez perceber que a 
problemática que envolve o ensino da Matemática é justamente esta: o 
privilégio aos aspectos sintáticos, formais. Além disso, existe a dificuldade 
que os professores sentem em inovar suas práticas pedagógicas, pois 
acabam seguindo os modelos já conhecidos, isto é, seguem as mesmas 
metodologias que seus professores ensinaram há anos. 

 
Um dos motivos apontados por Klusener (2006) para a dificuldade 

dos alunos em aprenderem a linguagem matemática é a dificuldade na 
língua materna 

[...] a linguagem matemática e sua compreensão, sem 
tropeços, somente serão possíveis à medida que a língua 
materna for utilizada de maneira adequada, já que a 
informação matemática, na maioria dos casos, nos chega 
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mediante a linguagem oral ou gráfica (KLUSENER, 2006, 
p. 190).  

 
Dito de outro modo, a aprendizagem efetiva da linguagem materna 

desdobra-se na aprendizagem da linguagem matemática, ambos possuem 
uma relação de completude no que diz respeito ao processo de construção 
de sentidos (MACHADO, 2001). 

 
 A leitura proficiente na linguagem materna é um fator 

imprescindível para o desenvolvimento da proficiência na leitura e na 
escrita da linguagem matemática. Isto por que, como a criança poderá ter 
domínio em situações-problema sem antes compreender o que lê? Ela até 
poderá utilizar o algoritmo corretamente, mas será que consegue 
compreender o que faz? Será que consegue explicar o porquê se procede 
daquela forma? Ler e escrever a simbologia matemática na perspectiva do 
letramento ideológico vai além de procedimentos fixos, é, então, construir 
significados (CARRASCO, 2006). 

 
Carrasco (2006) aponta que um dos modos de colaborar com os 

alunos na compreensão de conceitos matemáticos é a utilização de 
diversas formas de linguagem, como a visual, a oral, a geográfica, a 
pictórica, a materna, a gráfica, etc. Dessa forma, o foco não deve ser a 
simbologia e o formalismo matemático, mas que essa simbologia seja 
desenvolvida em conjunto com outras. A autora ainda explica que, para o 
aluno saber proceder com a formalidade matemática, é necessário que 
compreenda a essência do conceito estudado, de forma que consiga “falar 
e escrever sobre este conceito, na sua linguagem usual, para só depois, 
fazê-lo na linguagem simbólica” (CARRASCO, 2006, p. 202).  

 
Teixeira (1978) afirma que aprendemos que dois mais dois são 

quatro quando sabemos responder ao questionamento diante de qualquer 
situação que suscite tal resposta. Independente de como é explorado na 
consigna (2x2 igual a quê? O dobro de dois é? A metade de quatro é?). A 
partir do pressuposto de Teixeira (1978), entendemos que para ocorrer 
essa compreensão é preciso considerar dois principais fatores: a simbologia 
matemática e o contexto em que ela se encontra. Ao atentar para os 
fatores citados, o aluno realizará uma leitura não mecânica, pois será 
preciso compreender o que fazer e como fazer, ou seja, qual a ideia 
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principal que o enunciado questiona e qual(is) procedimento(s) 
adequado(s), de acordo com o que foi solicitado.   

 
Dantas (2011) considera que a leitura, a partir da perspectiva 

interacionista de linguagem3, desenvolvida nas aulas de matemática, 
contribuirá na compreensão dos alunos aos conteúdos matemáticos. 

  
[...] se partirmos da aplicação dessa leitura à matemática 
notar-se-á que o aluno não mais permanecerá como um 
reprodutor de fórmulas e conceitos que em sua maioria 
não fazem o menor sentido para ele, já que não 
encontram aplicabilidade em seu contexto para esses 
conceitos e fórmulas. O aluno se verá como um ser que 
vive, faz e necessita da matemática suporteada pela 
leitura atua como uma fonte de reflexão, tornando-se, 
pois, fundamental para uma visão mais ampla da 
matemática, o que, de certa forma, levará o aluno a 
refletir e conscientizar-se do lugar e do papel da 
matemática e da leitura/LP na sua vida (DANTAS, 2011, 
p. 54). 

 
Dito de outro modo, para que haja a compreensão do que se lê, é 

preciso então que o estudante compreenda a funcionalidade do que está 
sendo lido, essa visão da Matemática relacionada ao uso social e funcional 
liga-se diretamente à chamada Matemática do cotidiano.  

 
Vasco (1994) aponta que a Matemática é subdividida em três 

principais ramos: a Matemática realmente existente – do cotidiano, a 
Matemática escolar e a Matemática de investigação. 

 

                                                        
3 Na concepção de linguagem como interação, o leitor constitui-se sujeito ativo no 
processo de construção de sentidos e sua realidade histórico-social é considerada 
parte integrante da interpretação a qual fará.  O texto objetiva produzir 
significados e a leitura se faz com foco na interação autor-texto-leitor. A ênfase é 
nos usos, sentidos e contextos da língua. Nosso trabalho se fundamenta no 
conceito interativo da linguagem, em consonância com a teoria de Bakhtin (1988). 
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A do cotidiano é considerada pelo autor como autônoma, ou seja, é 
independente da Matemática escolar e da Matemática investigativa, isso 
porque se realiza nas atividades do dia-a-dia, como na conferência de 
números de telefone, datas no calendário, direções, temperaturas, horas, 
códigos, contagem de dinheiro, etc.  

 
A Matemática escolar é aquela em que predominam as práticas 

pedagógicas voltadas para o ensino-aprendizagem dessa disciplina e que 
tem no aluno e no professor seus principais atores.  

 
A investigativa se volta para questões de pesquisa, a chamada 

“Matemática de ponta”, que pode retroalimentar a Matemática escolar e a 
cotidiana, num ciclo de contribuições de saberes. 

 
Conforme aponta Kranz (2006), é inegável a relação entre a 

Matemática do cotidiano e a escolar, no sentido de que a interseção das 
duas colabora na aprendizagem dos alunos. 
 

Não há como negar a importância da relação da 
Matemática com a rua, uma vez que a Escola, enquanto 
instituição busca, também, preparar o cidadão para a 
vida, para o mundo. Mas há diferentes entendimentos do 
que seja essa relação. Buscar uma situação da vida e 
transformá-la em conteúdo matemático, adequando-a à 
sala de aula, é um desses caminhos. Outra opção é 
buscar essa situação do cotidiano e significa-la a partir da 
matemática escolar, ou seja, a matemática escolar será a 
ferramenta para que essa situação possa ser melhor 
entendida, gerenciada, comunicada e vivida (KRANZ, 
2006, p. 30). 
 

 
O letramento ideológico em Matemática tem como ponto de partida 

a perspectiva do cotidiano, nesse sentido, a aprendizagem da leitura e da 
escrita matemática parte do pressuposto da prática social e não de um 
conteúdo formalmente escolarizado. Dito de outra forma, na vertente do 
letramento ideológico, a escola utiliza a prática cotidiana a fim de que o 
conceito matemático, implícito ou explícito, daquela situação possa 
apresentar significado para o aluno.  
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É papel da escola contribuir para que o educando aja socialmente e 
participe de modo ativo de determinada situação em que são necessários 
conhecimentos relacionados à linguagem escrita, tanto em Matemática 
como em língua materna. 
 
 
2.5 Prática social 
 

A expressão “práticas sociais” é utilizada nos estudos do letramento 
de forma contundente. Citando Fairclough (2003)4, Bonini (2007, p. 62) 
define prática social como a “articulação de elementos sociais (alguns não 
discursivos), a saber: a ação e a interação, relações sociais, pessoas (com 
crenças, atitudes, histórias, etc.), o mundo material e o discurso”. Em 
outras palavras, uma prática social é uma atividade realizada por indivíduos 
em conjunto com uma série de fatores que proferem algum tipo de 
discursivo, uma ação cultural e ideológica.  

 
Oliveira (2008), também se referindo a Chouliaraki e Fairclough 

(1999), explica as três principais características de uma prática: 
 

a) São formas de produção de vida social, não apenas no 
sentido de que produzem um efeito econômico, mas no 
sentido de que produzem também efeitos culturais e 
políticos; b) são localizadas dentro de uma rede de 
relações com outras práticas, sendo que as relações 
externas determinam sua constituição interna; c) têm 
uma dimensão reflexiva haja vista que as pessoas 
constantemente geram representações a respeito do que 
fazem (OLIVEIRA, 2008, p. 100). 

 

De acordo com o apontamento de Oliveira (2008), o letramento 
pode ser definido como uma prática social, pois sua natureza é 
predominantemente situada, isto é, para cada domínio em que o 
letramento acontece, há uma diferenciação que o caracteriza, dando-lhe 

                                                        
4 FAIRCLOUGH, N. Analysing discourse: textual analysis for social research. 
London: Routledge, 2003. 
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singularidade a partir do contexto em que ocorre, podendo acontecer de 
múltiplas formas: o que constitui o chamado letramento(s).  

 
É reflexivo, o indivíduo aciona suas capacidades cognitivas ao ler e 

escrever. Pensa, reflete, questiona sobre o que faz, interage 
discursivamente. 

 
 É enredado, pois não existe uma prática pura, ela está em rede 

colaborativa com outros domínios, se remete a outras práticas, outras 
instituições e outros contextos anteriores e liga-se a outras ações 
posteriores, num movimento de ação e reação. 

 
É ideológico, por carregar consigo valores e ideologias 

socioculturais.  
 
E é multissemiótico, possui diversos modos de representação de 

linguagem (OLIVEIRA, 2008). 
 
O letramento se vincula ao vários elementos contextuais que o 

cercam, incluindo ideologias, processos cognitivos e histórico-sociais, numa 
dissociação de ação e palavra, permitindo a percepção da concretude da 
linguagem (OLIVEIRA, 2008). 

 
 
 
2.6 Evento e prática de letramento 

 
O letramento é constituído em eventos e práticas em que a escrita 

esteja presente.  
 
O texto escrito compõe a situação de letramento, assim como a 

situação é composta pelo texto escrito. Um evento de letramento é uma 
ocasião em que a escrita faça parte da natureza interativa dos 
participantes, atribuindo-lhe significado (HEATH, 19835 apud Santos 2012, 
p. 79). Nesse ínterim, na perspectiva do letramento ideológico, a oralidade 
também é inserida como um continuum à linguagem escrita. 

 

                                                        
5 HEATH, S. B. Ways with words. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 
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 As práticas de letramento acontecem em eventos, popularmente, é 
como se fossem “duas faces da mesma moeda”, pois não se separam, são 
caracteristicamente indissociáveis. 
 

Os eventos de letramento são cenas observáveis, 
envolvendo pessoas interagindo com base em um texto 
escrito. Eles indicam que determinados usos da escrita 
estão presentes na comunidade; entretanto, nada nos 
dizem sobre a significação que tais usos têm localmente. 
A noção de eventos salienta a natureza situada dos 
estudos de letramento, indicando que o uso da língua 
escrita não ocorre em qualquer contexto. Já as práticas 
de letramento se referem não somente ao que as 
pessoas estão fazendo com um texto, mas inclui as 
ideias, atitudes, ideologias e valores que definem seu 
comportamento em um evento de letramento (SANTOS, 
2012, p. 79, grifo do autor). 

 
As práticas de letramento são uma série de atividades realizadas 

pelos indivíduos, envolvendo a escrita, com objetivos claros dentro de uma 
determinada situação/evento de letramento (KLEIMAN, 2005). Uma aula, 
por exemplo, é um evento, pois sua natureza é predominantemente 
constituída pela escrita, dentro dela, ocorrem variadas práticas como leitura 
de textos, discussão oral acerca de algum conteúdo, atividades no livro etc. 
O evento é basicamente aquilo que podemos visualizar diretamente, já a 
prática inclui fatores não visíveis como, por exemplo, ao ler um livro um 
aluno utiliza certas habilidades não aparentes, carrega determinados 
valores em relação àquele texto. Para ficar mais claro, podemos dizer que o 
evento é aquilo que pode ser registrado por meio de uma fotografia, a 
concretização da prática. Para melhor sistematizarmos acerca do que 
caracteriza o evento e a prática de letramento, trouxemos o quadro que 
demonstra o que constitui cada conceito, ressaltando a noção de 
complementariedade de ambos. 
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Quadro 2 - Elementos que compõem os eventos e as práticas de 
letramento 

Fonte: Hamilton (20006, p. 17 apud COSTA, 2012, p. 49) 

                                                        
6 HAMILTON, M. Expanding the new literacy studies: using photographs to explore 
literacy as social practice. In: BARTON. D.; HAMILTON, M.; IVANIC, R. (Org.). 
Situated literacies. London: Routledge, 2000. P. 16-33.  

Elementos visíveis nos 
eventos de letramento 

Constituintes não visíveis das práticas de 
letramento 

Participantes: pessoas que 
podem ser vistas, interagindo 
com textos escritos. 

 

Participantes ocultos: outras pessoas ou 
grupos de pessoas envolvidas em relações 
sociais de produção, interpretação, circulação 
e, de modo particular, na regulação de textos 
escritos. 

Ambientes: circunstâncias 
físicas imediatas nas quais a 
interação acontece. 

O domínio de práticas dentro das quais o 
evento acontece, considerando sentido e 
propósito sociais. 

Artefatos: ferramentas 
materiais e acessórios 
envolvidos na interação 
(incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a 
prática de letramento, incluindo valores não-
materiais, compreensões, modos de pensar, 
sentimentos, habilidades e conhecimentos. 

Atividades: ações realizadas 
pelos participantes no evento de 
letramento. (BARTON, HAMILTON, 
IVANIC, 2000, p. 17) 

Rotinas estruturadas e trajetos que facilitam 
ou regulam ações; regras de apropriação e 
elegibilidade – quem pode ou não pode 
engajar-se em atividades particulares. 
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Conforme explicitado no quadro acima, o evento de letramento é 
realizado a partir de textos escritos em ambientes físicos, onde seus 
participantes são observáveis e utilizam certos artefatos/ferramentas para 
realizar as atividades que o constituem. Uma situação só é caracterizada 
como evento quando a escrita é seu ponto-chave, sua essência e sua 
natureza. Santos (2012) alega que o evento em si não expressa 
significados, pois limita-se ao que é visível concretamente, não prioriza, 
assim, o subjetivo.  

 
Diferentemente, a prática de letramento inclui não apenas aquilo 

que é visível, como acontece no evento, mas valores, habilidades, 
ideologias, pessoas e ações envolvidas que antecedem ou sucedem a 
atividade, ocorrendo em diferentes domínios/espaços de acordo com certos 
procedimentos. É uma ação prioritariamente singular, pois sua 
característica dependerá do agente realizador, que imprime seu contexto 
de vida no modo que realiza suas ações, da situação em que ocorre e da 
forma em que se apresenta. Nesse sentido, ressaltamos a ideia de que são 
múltiplas as práticas de letramento.  

 
Apesar dessa multiplicidade, sob o ponto de vista pedagógico, 

podemos separá-las de duas principais formas: as práticas escolares e as 
não escolares. Baseados nos escritos de Kleiman (2005), construímos o 
quadro abaixo que, de forma sucinta, destaca as principais diferenças entre 
as práticas escolares e as não escolares. 
 

Quadro 3 - Diferenças entre a prática escolar e a não escolar 
Prática escolar Prática não escolar 
Individual e competitiva Coletiva e colaborativa 
Abstraídas/descontextualizadas Situadas 

Fonte: KLEIMAN (2005) 
 

As práticas escolares7, no sentido apresentado por Kleiman (2005), 
aliam-se ao que já citamos sobre o letramento autônomo, pois, 
                                                        
7 As práticas de leitura e escrita realizadas de forma competitiva e individual, 
abstraídas e descontextualizadas estão dentro da perspectiva de que a língua 
caracteriza-se por ser estável, homogênea, monológica e individual, por possuir 
um fim em si mesma sem uma real interação com o conhecimento sócio-histórico 
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geralmente, são realizadas individualmente, sem um caráter de construção 
coletiva do conhecimento, o que predomina é a competitividade, a noção 
de que a aprendizagem só é realizada através da ação de um único agente: 
o professor. O que importa é a instrução para fins voltados ao domínio 
escolar, como a avaliação. 

 É sabido que existe a necessidade de se obter uma avaliação 
escolar precisa, não sendo esta realizada de um único modo, apenas 
através de uma prova, por exemplo, mas que seja possível os alunos se 
ajudarem mutuamente, trocando experiências de leitura, construindo 
textos coletivos e que o texto seja de caráter funcional, não apenas para 
obter notas ou para treinar mecanicamente a leitura, a escrita e os 
conhecimentos matemáticos ou gramaticais, e sim que tenha o foco no uso 
social, com fins de conhecimento e atuação critica. 

Ao referir-se às práticas escolares como descontextualizadas, 
Kleiman (2005) se remete ao uso da escrita sem uma real funcionalidade. 
Isto é, a escrita-reprodução, o aluno consegue copiar frases ou até mesmo 
produzir textos sem relação com o contexto, ou seja, para que a professora 
leia e atribua nota, tornando-se, muitas vezes, uma tarefa árdua e sem 
sentido.  

Nesse sentido, entendemos que a forma de ler um texto varia de 
acordo com o objetivo da leitura. É uma prática que se situa de acordo com 
a necessidade do leitor, como aponta Kleiman (2005), uma mesma prática 
pode ter diferentes leitores, em sendo assim, diferentes sentidos. O 
objetivo ao qual o leitor atribuiu à situação implicará na estratégia de 
leitura que ele fará uso – “Ler para quê? Escrever para quem?” – A 
resposta a essas perguntas inferem os objetivos das atividades, que devem 
estar claros aos alunos, para que assim possam conceber sentido às 
atividades.  

 
As práticas tradicionais de escrita escolar, com objetivos avaliativos, 

valorizam o discurso formal, que são embutidos de procedimentos 
                                                                                                                                             
dos usuários. Barbosa e Souza (2006) explicam que o texto nesta concepção é um 
armazenador de signos e informações gramaticais e o papel do leitor é apenas 
compreender com exatidão as intenções do autor. Vai ao encontro da teoria do 
letramento autônomo. 
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valorizados por essa instituição, já a escrita realizada em outros domínios, 
como o familiar, é caracteristicamente composta por um discurso não-
didático, informal, do cotidiano, situado a partir da necessidade de agir, 
interagir, responder a certas demandas solicitadas por outrem.  

 
É preciso deixar claro que quando nos referimos à escrita situada, 

colaborativa e com significação social, não desconsideramos o papel 
imprescindível desempenhado pela escola, principal agência de letramento, 
de sistematizar conhecimentos, conteúdos, conceitos. Nosso entendimento 
encontra-se na afirmação de que é possível (re)significar as práticas de 
leitura e escrita escolares (Kleiman, 2005), tendo como ponto de partida as 
ações sociais e não o conteúdo conceitual. Nesse sentido, o processo de 
aprendizagem de leitura e escrita torna-se significativo para o aluno, que 
compreende para quê realiza leituras e escritas8. 
 
 
2.7 A escola e a comunidade escolar: espaços e agentes do 

letramento  
 

A educação pautada na coletividade é construída, conforme Oliveira 
(2010), em rede de relações colaborativas, o professor então é visto como 
um provocador, alguém que age sobre a linguagem em conjunto com o 
aluno, sendo assim, temos aluno e professor como agentes de letramento. 
Isto quer dizer que na teoria do letramento (KLEIMAN, 2005; OLIVEIRA, 
2010) o professor não é o detentor do saber, pois o conhecimento é 
compartilhado não de modo vertical – do professor em direção ao aluno –, 
mas de forma horizontal professor/aluno, aluno/professor, aluno/aluno. 

  
O ambiente de aprendizagem é enredado de participantes, de 

experiências, de críticas, de trocas, de histórias, de acontecimentos, de 
linguagens, de respeito e de valorização ao discurso do outro, discurso que 

                                                        
8 Nem sempre será possível realizar atividades extraescolares, a exemplo de 
passeatas, visita a órgãos públicos, entrega de ofício ou carta de solicitação a um 
governante. Prática social não é apenas aquilo que é realizado fora da escola, a 
leitura de um jornal no ambiente de sala de aula, é uma prática de letramento; 
porém, o que deve ser enfatizado é a funcionalidade, o sentido da leitura, a 
representação social do gênero. Em outras palavras, para quê se lê? 
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expõe seu posicionamento político-social. O foco são as relações de 
interação, de um continuum entre professor/aluno, oralidade/escrita, 
leitura/escrita, prática não escolar/prática escolar.  

 
A prática pedagógica pautada na aquisição de habilidades 

individuais conhecimento tem o professor e o aluno como agentes de 
letramento e vai de encontro à pedagogia do oprimido, isto é, aquela em 
que  

 
O educador é o que educa; os educandos, os que são 
educados; o educador é o que sabe; os educandos, os 
que não sabem; o educador é o que pensa; os 
educandos, os pensados; o educador é o que diz a 
palavra, os educandos, os que as escutam docilmente; o 
educador é o que disciplina; os educandos, os 
disciplinados; o educador é o que opta e prescreve sua 
opção; os educandos os que seguem a prescrição; o 
educador é o que atua; os educandos, os que tem a 
ilusão de que atuam, na atuação do educador; o 
educador escolhe o conteúdo programático, os 
educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam 
a ele; o educador identifica a autoridade do saber com 
sua autoridade funcional, que põe antagonicamente à 
liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às 
determinações daquele; o educador, finalmente, é o 
sujeito do processo; os educandos, mero objetos 
(FREIRE, 1987, p. 34). 

 
O conhecimento sobre a concepção de que o professor é seu 

principal detentor é denominada por Freire (1987) como educação 
bancária, na qual os alunos, enquanto seres passivos, recebem esse 
“depósito” de conceitos sem questionamentos ou criticidade. 

 
O saber, na concepção de uma pedagogia crítica, não é imposto 

nem determinado, contudo, é construído, em um processo colaborativo de 
troca, compartilhamento, auxílio, ambiente motivador, pois as discussões 
partem do interesse do aluno.  Nessa perspectiva, o “olhar” do professor 
para seu aluno não é enxergá-lo como quem não sabe, olhando apenas 
para si como detentor do conhecimento, o aluno, então, não é um ser 
apático, indiferente, mas um ser ativo, que na ação comunicativa expressa 
seu ponto de vista, reflete e participa, um agente de letramento. 
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A posição de criticidade defendida por Freire diz respeito ao sujeito 

e às suas atitudes diante do contexto, voltada para a compreensão e a 
interpretação dos problemas (FREIRE, 1987), é um processo de integração 
e transformação da realidade, mais amplo do que apenas adaptar-se, 
habituar-se passivamente às situações.  

 
A pedagogia de Paulo Freire enfatiza o papel da conscientização no 

desenvolvimento da autonomia do indivíduo. Para que isso ocorra, o autor 
sinaliza a cooperação dos participantes na sala de aula, alunos e 
professores são parceiros, numa relação onde o saber é construído 
horizontalmente e não verticalmente. A Educação, para Freire, é 
fundamental na construção de uma consciência crítica, isto é, uma 
consciência não “reflexa”, porém reflexiva em que o indivíduo não apenas 
reflete de modo passivo sua realidade, mas é consciente para agir no 
mundo. 

 
Em outra obra, Freire (1967) explica que o processo de 

desenvolvimento da consciência é marcado pelos seguintes estágios: 
intransitividade, transitividade ingênua e transitividade crítica. A 
intransitividade caracteriza-se pela não tomada de posição quanto aos 
acontecimentos, é regada pela atitude passiva, aceitação dos fatos, 
limitação à esfera vegetativa, pois o homem atenta apenas aos fatores 
biológicos, esquivando-se dos históricos. Os entraves para apreender é o 
principal fator da consciência intransitiva, Freire (1967) postula que a 
existência humana emana no diálogo crítico do homem com o mundo, do 
homem com seu criador e do homem com os desafios que lhe são 
propostos, mas a consciência intransitiva é expressa pela falta de 
compromisso desse indivíduo com sua própria existência, pois não 
considera os fatores históricos e sociais de sua realidade para a tomada de 
decisões. Apesar dessa predominância na passividade, é natural que o 
homem, em sua vivência, mantenha relações. Essas relações são como um 
ponto de partida para alcançar a transitividade ingênua, ou seja, a 
preocupação humana vai além dos aspectos biológicos, amplia-se, ainda 
que paulatinamente, pois apesar desse desenvolvimento, a consciência 
ingênua caracteriza pela superficialidade, simplicidade na interpretação e 
resolução de problemas. 
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A sua relação dialogal é caracterizada pela sua 
“incapacidade” de interpretar exaustivamente os 
problemas, de conhecer a causalidade dos fatos, de 
avançar a sua investigação, acomodando-se às 
“explicações fabulosas” da realidade e é caracterizada 
pela fragilidade da argumentação. A sua ação é 
preponderantemente emocional, não estabelece o 
diálogo, mas a polêmica, permanecendo marcada pela 
nota mágica, própria da intransitividade. Tende a voltar 
nostalgicamente ao passado, como se aquele tempo 
fosse o melhor. Despreza o homem simples e possui 
forte tendência gregária. Não é uma consciência 
investigadora, mas é uma consciência que se contenta 
com as experiências vividas (OLIVEIRA; CARVALHO, 
2007, p. 222). 

 
A falta de profundidade em interpretar criticamente os problemas é 

resultado do pensamento massificante, num estado em que o homem 
segue a ideologia dominante da sociedade, massificando-se. A transição 
para a consciência crítica é resultado da ação educativa que, segundo 
Freire (1967) deve ser baseada na dialogicidade e agência dos 
participantes com fins sociais. Essa consciência se expressa através de um 
comportamento reflexivo, investigativo, questionador, democrático.  

 
A educação proposta pelos novos estudos do letramento baseia-se 

justamente na ação dialógica, isto é, na troca de experiências, valorização 
do contexto sócio-histórico do aluno, participação ativa do mesmo, 
colaborando com o professor nas aulas com sugestões, críticas e opiniões. 
Cabe ressaltar que é papel do professor instigar os educandos nessa 
participação ativa, orientando os mesmos, questionando e sistematizando, 
ou seja, as discussões devem ser planejadas a fim de atingir um objetivo 
que colabore com o amadurecimento social e escolar do aluno.  A parceria 
entre professor-aluno no processo de letramento se constitui num 
ambiente de aprendizagem em que o estudo seja de interesse do aluno e a 
proposta de Projetos de letramento parte desse princípio. É o que veremos 
de forma mais detalhada a seguir. 
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3. PROJETO DE LETRAMENTO: O QUÊ? COMO? 

 
A organização de um projeto de letramento tem algumas 

especificidades. Nesta seção trataremos de algumas daquelas que o 
caracterizam, como por exemplo, sua relação com uma situação-problema, 
com os gêneros textuais e com os sujeitos que envolvidos direta ou 
indiretamente na sua execução. Finalizamos apresentando alguns exemplos 
de situações vivenciadas  no desenvolvimento de um projeto de letramento 
realizado com uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental. 
 
 
3.1 Situação-problema e projeto de letramento: porque se educa 

para a vida! 
  

O termo projeto, conforme dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p. 
615), refere-se a um plano, um intento. Nesse sentido, entende-se que 
projetar é realizar um plano intencional, é estabelecer objetivos e pensar 
sobre o que fazer e como fazer, buscando resultados significativos no 
decorrer do processo e não apenas em seu fim. Esses resultados dizem 
respeito tanto ao que é próprio do universo escolar, como e, 
principalmente, ao significado que as aprendizagens refletem na vida social 
dos educandos. 

 
Partindo da premissa estabelecida por Dewey (1978) e difundida no 

Brasil por Anísio Teixeira, a educação deve ser baseada na experimentação, 
educar é, então, reorganizar e reconstruir as experiências para que seja 
possível assumir uma postura reflexiva e progressiva, visando sempre a 
melhoria do indivíduo (DEWEY,1978). O autor aponta que a escola é 
semelhante a uma sociedade em miniatura em que a criança deve vivenciar 
situações sociais reais, pois parte da premissa de que educação vai além de 
um planejamento para a vida, pois ela é a própria vida (DEWEY, 1978, p. 
31). 

 
Nesse pragmatismo, constituído por um pensamento democrático, a 

troca de experiência é realizada por docente-discente e discente-docente, 
numa partilha mútua de saberes. Dewey (1978) considera a importância 
dos conteúdos e práticas escolares, mas a supervalorização destes acaba 
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por desprestigiar os saberes adquiridos pelos alunos em suas vivências fora 
do contexto escolar. Em seu cotidiano, o educando passa por diversas 
experiências e cabe ao educador “ajudar o aluno a resolver problemas reais 
que encontraria em sua própria vida” (GALIANI, 2009, p. 98) e um ensino 
baseado na memorização e tradicionalismo não permite esse tipo de ação 
docente. Nesse sentido, a partir da ideia da resolução de um problema não 
especificamente escolar, como apontado por Dewey (1978), “nasce” o 
projeto de letramento.  

Em nossa experiência com o projeto de letramento, que será 
exposta adiante, a resolução de problema foi o ponto inicial para um 
estudo que envolveu diversos fatores, escolares e não escolares. Oliveira 
(2010) apresenta a figura abaixo, construída por ela, baseada na teoria 
proposta por Kleiman (2000), que demonstra a rede de componentes que 
integram os projetos de letramento. 
 

Figura 1 - Componentes que integram os projetos de letramento 

 
Fonte: (OLIVEIRA, 2010, p.341) 

 
A especificidade do projeto de letramento é que ele não “nasce” de 

um objetivo conceitual, nem de um conteúdo ou tema, mas de um 
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problema social. Em nossa pesquisa, o projeto não se formou a partir de 
um conteúdo curricular específico do 3º ano, pois 

 
No ensino orientado para a resolução de problemas, o 
aluno ganha força e assume um plano significativo no 
processo educativo. É ele quem busca respostas para um 
problema real vivenciado ou identificado por ele e/ou 
pelo professor. Para a resolução de problemas, o aluno 
recorre a seus conhecimentos prévios, busca novos 
conhecimentos e integra-os à situação a ser 
compreendida. O princípio básico desse modo de 
aprender reside na consciência de que o aprendizado do 
ser humano se faz a partir de experiências de seu 
cotidiano – aprende-se, resolvendo problemas, o que 
implica atividade, criatividade e enfrentamento de 
situações novas. Nessa prática, o professor funciona 
como gestor das ações coletivas e orientador dos alunos 
preocupados em ‘aprender a aprender’ (OLIVEIRA et al, 
2012, p. 43). 
 

Em sendo assim, o projeto de letramento parte de um problema 
que afeta os aprendizes e, no decorrer do projeto, se buscará uma solução. 
Dito de outra forma, o problema é uma espécie de motivação para envolver 
o aluno, pois, por ele estar envolvido na situação, subtende-se que o 
mesmo se sinta mais motivado nas atividades, experienciando, refletindo, 
buscando diferentes estratégias de resolução e desenvolvendo a 
autonomia, como um participante ativo. Nesse processo, consideram-se os 
saberes, o contexto, o interesse do grupo envolvido e a identidade dos 
mesmos.  

 
Além disso, outra especificidade é a busca compartilhada para 

compreender a prática social a partir do saber cultural do grupo, 
valorizando seus conhecimentos prévios. Nesse sentido, por partir não de 
um tema gerador e sim de uma situação-problema, Kleiman (2007, p. 6) 
aponta que “o movimento será da prática social para o ‘conteúdo’ 
(procedimento, comportamento, conceito) a ser mobilizado para poder 
participar da situação, nunca o contrário”, então, ao invés de pensar qual o 
tema que é possível desenvolver para tratar sobre o conteúdo lateralidade, 
por exemplo, deve-se identificar um problema em que, para ser 



Luanna Priscila da Silva Gomes – Claudianny Amorim Noronha 

 
46 

 

solucionado, seja necessário obter conhecimento sobre esse conteúdo. Um 
projeto 

 

[...] é uma prática social em que a escrita é utilizada para 
atingir algum outro fim, que vai além da mera 
aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos aspectos 
formais apenas), transformando objetivos circulares9 
como "escrever para aprender a escrever" e "ler para 
aprender a ler" em ler e escrever para compreender e 
aprender aquilo que for relevante para o 
desenvolvimento e realização do projeto (KLEIMAN, 
200010, apud OLIVEIRA et al, 2012, p.47). 

No projeto de letramento, o conteúdo, ao ser ensinado, deve ser 
tratado com significado para o aluno, ao ser problematizado, não deve ser 
compreendido e utilizado apenas no universo escolar, de forma mecânica, 
através da memorização.  

 
É importante que o aluno possa compreender o porquê proceder 

daquela forma e não de outra e ainda saber justificar suas escolhas, 
posicionando-se e refletindo sobre cada situação que lhe for proposta pelo 
professor ou pelos colegas no decorrer do projeto de letramento.  

 
As formas de agir no contexto do projeto de letramento realizado 

por nós na turma do 3º ano numa escola pública, são pensadas e 
realizadas de modo colaborativo, num ambiente no qual quem já possui o 
conhecimento sistematizado ajuda quem ainda está construindo o saber. 
Essa interação para o alcance dos objetivos inclui diversos agentes, como 
professores, alunos e comunidade. Sendo assim, os agentes de letramento 
agem, segundo Oliveira (2008), dentro de uma comunidade de 

                                                        
9 O termo “objetivos circulares” se refere aos objetivos no ensino-aprendizagem de 
leitura e escrita com fins avaliativos, no qual leitura e escrita são utilizadas com 
fins restritos ao ambiente escolar, ler e escrever apenas para treino “ler por ler”, 
“escrever por escrever”, sem o foco em algum uso social. 
 
10 KLEIMAN, Angela B. O processo de aculturação pela escrita: ensino de forma ou 
aprendizagem da função? In: KLEIMAN, Angela B.; SIGNORINI, Inês. O ensino e 
a formação do professor: alfabetização de jovens e adultos. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
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aprendizagem, isto é, ambientes em que a aprendizagem ocorre de forma 
situada, considerando as especificidades do grupo (LAVE; WENGER, 199111 
apud OLIVEIRA, 2008). Fizemos atividades em grupos, leituras 
compartilhadas, relatos e trocas de experiência, acolhimento da sugestão 
dos alunos para o andamento das aulas, participação dos mesmos na 
correção das atividades, socialização de respostas - todas essas ações, 
realizadas em conjunto pelos agentes de letramento foram feitas de modo 
contextualizado no decorrer do projeto.  
 

3.2 Gêneros textuais e projeto de letramento: comunicação e 
interatividade 

Além da problematização inicial, outro elemento enredado ao 
projeto de letramento, conforme Oliveira (2010, p. 342) é o “ensino com 
gênero e não sobre gênero”. Esse pensamento implica a adoção de duas 
concepções a respeito do que é ensinar; pois, de acordo com a autora, o 
gênero possui duas principais vertentes: a textual e a situacional. Quando 
nos referimos ao aspecto textual, ou seja, a sua estrutura, composição, 
pode-se dizer que é possível ensinar sobre o gênero textual e suas 
características formais.  

Contudo, a perspectiva priorizada no projeto de letramento 
considera as ações dos indivíduos através do texto, isto é, prioriza a 
experiência dos educandos conforme proposto por Dewey (1978), nesse 
sentido, enfatiza o ensino com o gênero, é o aprender praticando, vertente 
situacional. Nessa perspectiva, os alunos são “imersos” nas práticas sociais 
e, a fim de colaborar na resolução de problemas sociais, o gênero textual 
se apresenta como uma forma de ação. Em nosso trabalho, assumimos a 
posição de que é permitido e necessário ensinar o aspecto textual do 
gênero no projeto de letramento, contudo, de acordo com Oliveira (2010), 
esse aspecto não é a prioridade dentro do projeto de letramento. 

A relação do gênero textual com o letramento se dá no 
reconhecimento de que 

 

                                                        
11 LAVE, Jean; WENGER, Etienne. Situated learning: legitimate peripheral 
participation. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.  
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[...] se produz linguagem tanto numa conversa de 
bar, entre amigos, quanto ao escrever uma lista de 
compras, ou ao redigir uma carta — diferentes 
práticas sociais das quais se pode participar. 
(BRASIL, 1997, p. 22) 

 
A perspectiva apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais se 

fundamenta nos estudos de Bakhtin (1988) segundo o autor, o homem é 
um sujeito histórico-social, capaz de inserir-se, relacionar-se e interagir no 
mundo por meio da linguagem.  Essa interação não é feita apenas pela 
oralidade, mas realiza-se também por meio do discurso escrito, desta 
forma, ler, escrever e oralizar são atividades enunciativas-discursivas que 
se complementam e fazem parte de uma corrente comunicativa 
ininterrupta.  
 

Essa comunicação interativa é realizada por meio da palavra, que 
possui duas principais características: a) a palavra parte de alguém e b) se 
dirige a um outro indivíduo, por isso, não podemos dizer que a linguagem é 
naturalmente monológica e sim dialógica. 
 

Em suas ações, o ser humano comporta-se tipicamente por meio de 
ações verbais e os sujeitos dialogam e o fazem através da linguagem. 
Logo, a linguagem se manifesta por meio por meio de gêneros textuais, 
que são ações verbais carregadas de tradições tipicamente discursivas que 
podem modificar-se de acordo com a intenção, situação ou funcionalidade 
comunicativas. São formas “relativamente estáveis” (Bakhtin, 1988) e 
podem ser classificados em gêneros primários, aqueles considerados 
“simples” - do cotidiano, como um diálogo familiar, um bilhete, uma 
conversa informal e secundários, considerados complexos - romances, 
dramas, pesquisas jurídicas, textos literários e científicos.   

 
Nesse sentido, é possível realizar um ensino-aprendizagem que se 

paute na perspectiva dos gêneros textuais em diversas áreas de 
conhecimento. O documento introdutório dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1997a, p. 52), anos iniciais, não traz o termo gênero 
textual, mas fala no desenvolvimento de conceitos e conteúdos, a partir do 
trabalho com textos “[...] Para compreender o que vem a ser um texto 
jornalístico é necessário que o aluno tenha contato com esse texto, use-o 
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para obter informações, conheça seu vocabulário, conheça sua estrutura e 
sua função social”. A perspectiva utilizada em nosso trabalho volta-se para 
a utilização do gênero a partir da prática social e não a partir de um 
conceito ou conteúdo curricular, não um estudo sobre o gênero, mas um 
estudo com o gênero, tendo como ponto de partida a prática social. 

 
Consideramos, então, as ações de ler e escrever como enunciados 

reais, concretos e discursivos, formas de intervir no mundo, de dialogar, de 
posicionar-se.  

 
Nessa perspectiva, o enunciado e as particularidades de 
sua enunciação configuram, necessariamente, o processo 
interativo, ou seja, o verbal e o não verbal que integram 
a situação e, ao mesmo tempo, fazem parte de um 
contexto maior histórico, tanto no que diz respeito a 
aspectos (enunciados, discursos, sujeitos etc.) que 
antecedem esse enunciado específico quanto ao que ele 
projeta adiante. (BRAIT; MELO, 2013, p. 67) 

 
Brait e Melo ainda destacam que é preciso considerar, no 

enunciado, tanto a parte explícita por meio de palavras, como os elementos 
extraverbais, aqueles em que é necessário o uso de inferências, estas, 
envolvem aspectos sociais e contextuais. É necessário (re)conhecer a 
multiplicidade de vozes existentes nas entrelinhas do texto, nesse universo 
textual-polifônico estão presentes a subjetividade do educando, seu 
contexto de vida familiar, social, escolar, religioso, etc. Em outras palavras, 
no processo de compreensão dos enunciados, há uma série de perguntas, 
respostas, posicionamentos, contextos sociais, argumentação e diálogos 
que compõem a relação eu-outro e é posto por Bakhtin (1988)  como um 
processo de interação constituído a partir do meio histórico-social a qual o 
sujeito está inserido.   

 
Assim, o gênero textual, o letramento e a matemática interligam-se 

e partem do pressuposto que a matemática e a língua portuguesa são 
complementares, pois 

 
A impregnação entre as linguagens materna e 
matemática está presente em diversas situações da vida 
cotidiana, de tal forma natural, que muitas vezes nem 
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nos apercebemos ou damos importância a isso. Na 
escola, essa imbricação natural muitas vezes desaparece, 
na medida em que a matemática se reduz a uma 
linguagem formalizada, repleta de símbolos, muitas vezes 
sem significado para os alunos. A consequência é a 
criação de uma barreira de difícil transposição na 
passagem do pensamento para a escrita. Uma questão 
para reflexão é: como transpor essa barreira? (CURI, 
2009, p. 138) 

 
A fim de romper a barreira que separa a língua materna da 

matemática, defendemos o uso dos gêneros textuais como ferramentas de 
ação social para introduzir o letramento em sala de aula. 
 
 
3.3 E não basta só falar sobre letramento... 

A perspectiva de letramento apresentada até o momento subsidiou 
o desenvolvimento de uma experiência com projeto de letramento, 
intitulada “Educação no trânsito”, que aplicamos em nossa turma de 3º ano 
do ensino fundamental com 18 alunos, numa instituição pública no 
município de Natal/RN, onde a primeira autora atua como professora.  

 
Como já mencionado anteriormente, os elementos que compõem 

um projeto de letramento (OLIVEIRA, 2010, p. 341) nos indica um ciclo de 
ações e concepções que caracterizam essa prática, uma delas é a ideia de 
que o projeto “nasce” a partir de um problema social.  Desta forma, 
consideramos a postura do professor para identificação do problema como 
um ponto chave, pois o mesmo deve atuar como “professor-reflexivo-
pesquisador”, um intelectual crítico, isto é 

 
Um profissional que participa ativamente no esforço por 
desvelar o oculto, por desentranhar a origem histórica e 
social do que se apresenta a nós como “natural”, por 
conseguir captar e mostrar os processos pelos quais a 
prática de ensino atrapalha-se em pretensões, relações e 
experiências de duvidoso valor educativo. O intelectual 
crítico está preocupado pela captação e potenciação dos 
aspectos de sua prática profissional que conservam uma 
possibilidade de ação educativamente valiosa (GHEDIN, 
2002, p. 140). 
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A postura como professor reflexivo, um intelectual crítico, é 

fundamental dentro do projeto de letramento, pois a reflexão não ocorre 
apenas por fatores que ocorrem dentro da sala de aula, mas inclui aspectos 
e acontecimentos extraescolares que reflete, seja de modo positivo ou 
negativo, fatores contextuais que podem e devem ser considerados pelo 
educador a fim de contribuir na aprendizagem dos seus alunos.  

 
Neste caso, em nossa sala de aula, observamos que os alunos 

chegavam atrasados na escola, essa fato fomentou a discussão com os 
discentes a respeito de suas causas e por conseguinte, gerou a construção 
do projeto de letramento matemático. A mobilidade urbana ocasionou o 
aumento de engarrafamentos tanto em Natal como em outras capitais do 
Brasil devido as obras para a Copa do mundo, tais obras abrangeram as 
principais vias da cidade no entorno do Arena das Dunas, estádio que 
sediou os jogos da Copa em 2014 e que se situa numa região central da 
capital. Uma das alunas, ao tentar explicar o motivo de seu atraso ao 
chegar à escola, justificou que essas obras tornaram o tráfego lento.  

 
A mobilidade que ocasionou o trânsito e, consequentemente, o 

atraso da maior parte dos alunos da turma foi identificado por nós como 
um problema social. Esta situação real foi debatida com a turma a fim de 
evidenciar as principais causas e possíveis soluções para o problema do 
atraso dos estudantes. A partir dessa discussão refletimos, baseada nos 
estudos do letramento e planejamos o projeto a ser descrito a seguir, com 
foco no desenvolvimento da leitura e escrita tanto no que concerne a 
língua materna quanto a linguagem matemática.  

 
No decorrer do projeto realizamos várias ações, tais como: 

produção de poemas sobre o trânsito, invasão poética para recital de 
poemas em outras turmas e ambientes da escola; palestra de educação no 
trânsito, proferida por funcionários do Departamento Estadual de Trânsito 
do Rio Grande do Norte - DETRAN/RN; discussão sobre as mudanças na 
paisagem da cidade, criação de cartilhas educativas e outras. Todas essas 
ações foram pensadas em conjunto com os alunos com o objetivo dos 
mesmos colaborarem naquilo que, para eles, pode contribuir no processo 
temporário de mobilidade urbana: a educação e orientação de trânsito aos 
amigos e familiares. Pois, aos serem questionados sobre a forma que os 
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mesmos poderiam colaborar com essa questão levantou-se a discussão 
sobre Educação no trânsito.  

 
A figura 1 (OLIVEIRA, 2010, p.341) apresentada anteriormente 

neste trabalho demonstra os aspectos relacionados ao projeto de 
letramento. A partir da análise da figura, relacionamos a teoria do projeto 
de letramento com as especificidades do nosso projeto, desenvolvido na 
turma do terceiro ano e construímos a figura 2. Vejamos: 

 

Figura 2 – Projeto de letramento na turma do 3º ano da Escola Estadual 
Santos Rocha 

Fonte: Nossa autoria, baseado na figura 1 (OLIVEIRA, 2010, p.341) 
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Cada aspecto apresentado na figura acima foi por nós analisado, 
refletido e considerado de modo que procuramos inclui-los como pontos-
chave em nosso planejamento, no momento da aula e também em nossa 
reflexão e registro pós-aula. A transposição teórica para nosso cotidiano 
escolar se deu de modo processual, pois cada acontecimento era avaliado 
dentro da perspectiva do letramento de forma que ia se enquadrando 
dentro de algum aspecto privilegiado por essa teoria. 
 

A participação dos discentes no que concerne as várias 
possibilidades para colaborar na resolução de uma problemática 
caracteriza-se como a abordagem colaborativa do projeto de letramento 
(OLIVEIRA, 2010, p.341).  É exatamente o que ocorreu em nossa turma, 
os alunos reconheceram que mesmo sendo crianças, dentro de suas 
realidades poderiam colaborar para a problemática da mobilidade urbana e 
suas consequências, como o trânsito, e de que forma isso seria feito? 
Através da educação e instrução. 

 
As aulas do projeto do 3º ano foram organizadas por meio de 

sequências didáticas, que eram planejadas semanalmente levando em 
consideração os conteúdos interdisciplinares que se relacionavam com o 
tema. Nas sequências didáticas, apresentávamos o objetivo da aula de 
cada área de conhecimento e os procedimentos metodológicos explicitavam 
de que modo os objetivos seriam desenvolvidos. No planejamento 
registrávamos as problematizações iniciais, pois as aulas eram conduzidas a 
partir de questionamentos, possibilitando que os alunos participassem se 
posicionassem e discutissem sobre o tema. A organização semanal das 
sequências era temporária, pois no decorrer da semana, a partir dos 
acontecimentos das aulas, elas eram modificadas e/ou melhoradas a fim de 
proporcionar uma aprendizagem com sentido aos alunos e que os mesmos 
se tornassem participantes ativos das aulas. Ou seja, tínhamos algo 
planejado e organizado para as aulas, os acontecimentos não ocorriam 
aleatoriamente, mas apenas aquilo que decorria de estímulos vindos dos 
estudantes e que, geralmente, eram pensados para aulas seguintes. 

 
Abaixo, apresentaremos quatro (04) relatos de aulas decorrentes de 

eventos de letramento, não sequenciais, desenvolvidos no projeto que 
durou um mês e estão apresentadas na integra em Gomes (2015) 
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1o Relato 

 
O objetivo em história e geografia era refletir sobre a paisagem e suas 
transformações, o estudo se focou em nossa cidade e foi preciso 
reconhecer de que forma a construção estádio Arena das Dunas afetou o 
trânsito em Natal, desta forma, levei imagens no data show dos antigos 
estádios de Natal, Machadão e Machadinho, e com alguns questionamentos 
suscitei a reflexão e a participação dos alunos: Por que houve a 
necessidade dessa mudança? Qual o fato que impulsionou a construção do 
estádio e as obras em seu entorno? Em quanto tempo isso aconteceu? 
Essa construção afetou o trânsito em nossa cidade? De que forma você 
percebeu isso? A partir dessas perguntas refletimos sobre a paisagem e 
suas modificações, demonstrando que as mudanças no ambiente ocorrem 
de acordo com a necessidade humana. Neste caso, as obras de mobilidade 
se deram devido aos jogos da Copa do mundo/2014 que seriam sediados 
em Natal.  
 
Fizemos a leitura coletiva de um texto do livro de geografia que tratava 
sobre as mudanças na paisagem da cidade, a leitura foi realizada com 
várias pausas, a fim de relacionarmos o conteúdo do texto ao que 
havíamos discutido sobre as mudanças na nossa cidade. 
 
Nesta aula também focamos no conteúdo de medida de tempo, pois 
questionei os alunos sobre o tempo gasto nas obras de mobilidade urbana 
no entorno do estádio, percebi que os mesmo sentiram dificuldade de fazer 
a contagem, pois muitos não sabiam quantos meses possuía um ano e 
quantos dias cada mês possui. A partir desta observação, refleti sobre a 
necessidade de inserir este conteúdo nas próximas aulas de forma mais 
intensa. Essa flexibilidade no planejamento constitui uma característica do 
projeto de letramento, conforme demonstra a figura 1 quando cita a 
flexibilidade no currículo. 
 
A dificuldade dos alunos em medir o tempo através do calendário 
ocasionou a mudança no que havia sido planejado na sequência didática, 
pois não realizei a sistematização sobre medidas de tempo que foi 
proposta. Ao invés de apenas sistematizar, tive que iniciar os estudos sobre 
o calendário de forma mais detalhada. Então, o modo como os objetivos 
previstos na matemática iriam ser desenvolvidos, foi revisto. A tarefa de 
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casa no livro de geografia se relacionou ao conteúdo mudanças na 
paisagem, tema que debatemos no decorrer de toda a aula.  
 
A interação com os participantes (alunos e professora) dentro do ambiente 
da sala do 3º ano ocorreu de forma harmoniosa e colaborativa. Como 
artefatos, utilizamos o livro didático, o multimídia (data show) além dos 
materiais de uso individual dos alunos, como lápis, caderno, borracha. 
Quanto às atividades, os alunos leram o texto no livro de geografia. Com 
relação aos recursos não materiais, houve problematizações, discussões e 
reflexões no decorrer da aula e devido às mudanças no planejamento, 
ocorreu dinamicidade na rotina.  
 

 

2o relato 

Iniciamos a aula com a correção da tarefa de casa no livro de matemática, 
reforçando o conteúdo das figuras geométricas planas.  

Em seguida mostrei aos estudantes o gênero textual cartilha, que tratava 
sobre direção defensiva. Analisamos as principais características do gênero 
e concluímos que é organizado em tópicos, tem o objetivo de orientar, é 
colorido e possui riqueza de imagens. Expliquei aos estudantes que 
iríamos elaborar nossa própria cartilha. Estimulei para que os mesmos 
dessem opinião acerca do conteúdo dela. Ouvi e acatei as sugestões dos 
alunos, que proporam os seguintes tópicos/capítulos: orientações ao 
pedestre, orientações ao motorista, motociclista e ciclista, a matemática 
no trânsito. Um dos alunos sugeriu que fizéssemos um tópico sobre a 
campanha do DETRAN/RN “+Gentileza –acidentes”. A campanha propõe 
“Mais gentileza e menos acidentes”, a partir dai, conversamos sobre o 
sentido do termo “menos” e “mais” do slogan da campanha, tratamos 
sobre os símbolos da adição e subtração com a ideia de adicionar e retirar 
e sua relação com a educação no trânsito por meio da campanha. 

Dividi os alunos em dupla ou trio e cada grupo fez um desenho e escreveu 
alguma orientação sobre o tópico escolhido para compor a cartilha. O 
grupo que optou pelo registro da campanha do DETRAN escreveu várias 
ações que precisariam ser somadas ou diminuídas para um trânsito mais 
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seguro.  

Percebi que os estudantes a princípio não demonstraram entusiasmo com 
a escrita da cartilha, se dispersaram e quiseram desenhar outras coisas ou 
brincar. Outros sentiram dificuldade na escrita do texto.  

Os alunos iam escrevendo e nos mostrando seus registros para que as 
intervenções fossem feitas. 

Por entender que é possível ter flexibilidade no currículo e que dentro do 
projeto de letramento o saber é construído de modo coletivo, modifiquei o 
planejamento, pois o comentário do aluno colaborou imensamente com 
nosso projeto, a sugestão do estudante foi tão coerente e relacionada à 
matemática e o trânsito que após o recreio fizemos um poema coletivo 
intitulado “O mais e o menos do trânsito”, em seguida cada aluno fez 4 
versos contendo o que é necessário somar ou subtrair no trânsito. Para 
essa atividade, os estudantes sentiram mais facilidade do que a do 
primeiro momento, isto porque a sugestão era de apenas 4 versos. 
 

Gênero textual Poema – Construído de modo coletivo pela turma do 3º ano 
O + E O – DO TRÂNSITO 

+ GENTILEZA 
+EDUCAÇÃO 
+ATENÇÃO 
 
- ACIDENTES 
- BRIGAS NO TRÂNSITO 
- RAIVA NO TRÂNSITO 
 
O + SIGNIFICA AQUILO QUE DEVE 
CRESCER 
O - AQUILO QUE DEVE DIMINUIR 
 
O + E O – DO TRÂNSITO 
É IMPORTANTE 
É NOSSA OBRIGAÇÃO 

  

Quanto ao cumprimento dos objetivos, apesar da modificação que incluiu 
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a construção de um poema coletivo, não houve prejuízo pedagógico, pois 
todas as modificações no planejamento visaram a melhoria na 
aprendizagem dos alunos.  

A tarefa de casa no livro de português era composta por um poema e sua 
interpretação. Na explicação da atividade, fizemos a leitura coletiva e em 
seguida os alunos que quisessem poderiam recitar o poema para a turma.  

Após a aula, ao reler os registros dos alunos percebi que grande parte tem 
dificuldade quanto a marca de nasalização (N,M) e que não utilizam a 
regra do M antes do P e B. Então, de imediato, alterei a aula do dia 
seguinte para que contemplasse o conteúdo do som nasal.  

Figura 3 – Escrita do aluno 1 do terceiro ano 

 
FONTE: Acervo das autoras (maio/2014) 

 
 

Figura 4 – Escrita do aluno 2 do terceiro ano 

 
FONTE: Acervo das autoras (maio) 

 

 
 

3o Relato 

Iniciamos a aula com a correção da tarefa de casa no livro de matemática 
sobre lateralidade, a tarefa trazia questionamentos sobre o posicionamento 
de pessoas e objetos nos lados direito, esquerdo, na frente ou atrás. Os 
educandos não sentiram dificuldade para respondê-la e participaram da 
correção, socializando suas respostas. 
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Em seguida, o gênero textual foi trabalhado, pois retomamos as regras do 
jogo “Na direção certa”.  

REGRAS DO JOGO “NA DIREÇÃO CERTA” 

a) Aprendizagem: Utilizar as noções topológicas; desenvolver a percepção de 
espaço, deslocando o objeto em diferentes direções e distâncias; desenvolver a 
lateralidade; reconhecer quantidades e fazer contagens. 

b) Material:  1 tabuleiro, 1 dado, 3 marcadores (podendo ser: tampinhas de 
garrafas de cores diferentes; grãos ou sementes diferentes; botões de cores 
diferentes; entre outros), fichas com símbolos (setas e círculos), 1 envelope. 

c) Número de jogadores: 3 participantes. 

d) Regras: 

– Colocam-se os marcadores no tabuleiro, nas posições de partida (início). O 1º 
jogador escolhe a sua posição de partida; em seguida, o 2º jogador escolhe a sua 
posição, e a “casa” que sobrar é do 3º jogador. 

– Cada jogador, na sua vez, lança o dado e, em seguida, retira uma carta do 
envelope, a qual indica a direção em que ele deverá mover o seu marcador no 
tabuleiro. 

– Pode ser que, ao lançar o dado e retirar a seta, o jogador não consiga seguir os 
comandos obtidos, por estar em uma casa que não permite movimentação no 
tabuleiro; nesse caso, ele perde a vez.  

– Se, ao mover o marcador, cair em uma das “casas especiais”, o jogador deve 
seguir o comando nela indicado e passar a vez para o próximo jogador. 

 – Vence o jogo quem chegar primeiro à casa indicada como “chegada” (fim do 
percurso). 
FONTE: (BRASIL, 2014, p. 50, 51, 52) 

 Muitas são as temáticas que podem ser exploradas a partir do problema do 
trânsito, dentre elas, está à obediência de pedestres, ciclistas, motoristas e 
motociclistas as orientações de sentido das placas de trânsito, objetivando 
a prevenção de acidentes. A fim de que os alunos pudessem participar da 
prática de seguir a sinalização indicada, trouxemos para a turma o jogo 
sugerido pelo material do Pacto Nacional Alfabetização na Idade Certa - 
PNAIC - Na direção certa (BRASIL, 2014, p. 50). Conforme sugerido pelo 
material do PNAIC, no momento que antecede o jogo, os alunos foram 
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desafiados a usarem seu corpo como referencial, tiravam uma seta do 
envelope e se locomoviam na direção sugerida, quantas vezes o número do 
dado indicava.  

Figura 5 - Peças do jogo “Na direção certa” 

 
FONTE: (BRASIL, 2014, p. 50) 

A turma foi dividida em grupo de três alunos. No decorrer do jogo, os 
estudantes preencheram a tabela abaixo, muitos sentiram dificuldade, por 
isso foi preciso que eu intervisse de grupo em grupo, orientando os alunos 
quanto ao registro das direções e pontuações do dado.  
 

Figura 6 - Registro do jogo “Na direção certa” 

 
Fonte: BRASIL (2014, p. 53) 
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Após o recreio os grupos se reuniram para fazer o registro final, escreveram 
as regras do jogo e relataram a opinião sobre o mesmo. As escritas 
demonstram que os alunos sentiram dificuldade ao preencher o quadro no 
momento do jogo. 

 

Figura 7 - Registro do grupo 1 sobre o jogo “Na direção certa” 

 

“Jogar o dado e tirar a ficha e andar o número que está no dado e 
escrever na ficha os pontos e a seta e o ponto do colega” 

“Sim porque foi legal eu nuca me diverti que jogar o dado não gostei de 
escreve no papelsinho” 

Fonte: Acervo das autoras (maio/2014) 
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Figura 8 - Registro do grupo 2 sobre o jogo “Na direção certa” 

 

“Tem que escrever na tabelinha e jogar o dado e depois tem que tirar 
uma setinha” 
“Eu gostei porque que aprendi sobre o transito porque tem as setas” 

Fonte: Acervo das autoras (maio/2014) 
 

Figura 9 - Registro do grupo 3 – opinião sobre o jogo “Na direção certa” 

 

“Eu não gostei da caartelimha” 

Fonte: Acervo das autoras (maio/2014) 
Como observado nas figuras 7 e 9, alguns grupos demostraram 
desinteresse ao preencher a ficha com a pontuação dos participantes.  
Contudo, a mesma foi um instrumento utilizado nas problematizações, pois 
foram feitos diversos questionamentos envolvendo as operações de adição 
e subtração ao término do jogo como, por exemplo, qual o número que 
saiu mais vezes? Quantas vezes esse número saiu a mais que seu colega? 
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Qual a seta que saiu menos vezes para cada jogador? Dentre outras 
questões problematizadoras de acordo com o jogo e preenchimento da 
ficha.  

O registro escrito foi um instrumento importante no jogo, tais registros, 
além de serem um ponto de partida para a comunicação nas aulas de 
matemática, fomentaram outras problematizações quanto às regras de 
trânsito, possibilitando a discussão sobre a dinâmica do jogo e suas regras, 
assim como para a socialização de estratégias e sistematização de 
raciocínios e conhecimentos matemáticos. O este registro também se 
caracterizou como um meio de intervenção, em que a professora pode 
conhecer melhor seus alunos e “dar voz” aos mesmos. Consideramos o 
jogo como uma ferramenta de grande potencial ao estímulo da 
aprendizagem, que relaciona conhecimentos escolares e não escolares e 
ainda desenvolve a integração do grupo. 

A atividade de casa no livro de matemática tratava sobre os caminhos que 
percorremos na cidade e sobre as melhores escolhas de deslocamento, 
sistematizando os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 
 

4o Relato 

 

O fechamento do capítulo no livro de matemática sobre localização, lateralidade e 
deslocamento foi feito com a correção da tarefa de casa. Em seguida finalizamos 
o jogo proposto pelo PNAIC (BRASIL, 2014, p. 30) e que também possui relação 
direta com nosso projeto, é a “Corrida dos carrinhos”. A partir do jogo foi possível 
refletir com os alunos sobre a importância de se conhecer o percurso que se 
deseja traçar ao deslocar-se de um ambiente para outro.  

REGRA DO JOGO – CORRIDA DOS CARRINHOS 

Materiais: 
           1 dado adaptado com as faces: 1, 2, 3, 1, 2, 3; 

1 carrinho (peão) para cada jogador. 
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Número de jogadores: 5 

Regras do jogo: 
Cada jogador escolhe uma pista e um carrinho (peão), colocando-o na casa da 
Largada. O jogo inicia com o primeiro jogador lançando o dado e avançando o 
número de casas sorteado no dado. O peão que primeiro atingir o final da 
pista, casa da chegada, é o vencedor do jogo. 

Figura 10 - Tabuleiro do jogo “Corrida dos carrinhos” 

 

Fonte: BRASIL (2014b, p. 30) 
 
Problematizações iniciais: Você saberia descrever o percurso da sua casa até a 
escola? Alguém já participou de uma corrida de carrinhos? Como era percurso? 
Foi construído por você? Tinha algum tipo de obstáculo? Alguma placa lhe ajudou 
a indicar o caminho de chegada? Em seguida os alunos se dividiram em grupos de 
5 componentes e iniciaram o jogo. Demonstraram bastante interesse e 
envolvimento na atividade, enquanto jogavam, caminhei de grupo em grupo e os 
mesmos não apresentaram dificuldade no decorrer do jogo, concluíram 
rapidamente, logo após foi proposta uma atividade de sistematização (figura 11).  
 
A tarefa, repleta de figuras como o tabuleiro do jogo, facilitaram a contagem 
principalmente para alunos com dificuldade na construção do conceito de número, 
desta forma, a visualização ajudou no cálculo.  
 
A atividade de sala foi realizada coletivamente, alguns alunos liam os enunciados 
para a turma e outros vinham ao quadro para escrever e socializar suas 
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respostas. Caso necessário, contavam com minha ajuda ou dos colegas. A 
participação dos alunos em um simples gesto como vir ao quadro, escrever sua 
resposta e explicar como pensou para chegar aquele resultado é característica da 
aprendizagem situada, pois possibilita a valorização das diferentes estratégias 
utilizadas pelos estudantes para solucionar problemas. 

Figura 11 - Recorte da atividade pós-jogo “Corrida dos carrinhos” 

 

Fonte: Brasil (2014b, p. 30) 

Após o recreio, mostrei aos estudantes, sem expor nomes, algumas produções 
referentes ao nosso projeto, principalmente as da cartilha do 3º ano. Fiz 
intervenções individuais com relação a alguns ajustes no texto. Os alunos 
apresentaram resistência na tarefa. 
 
Em seguida expliquei a tarefa de casa no livro de português que através de um 
texto e perguntas de interpretação, tratava sobre as mudanças percebidas no 
decorrer dos anos nas moradias das cidades, relacionei o conteúdo do texto com 
as mudanças ocorridas em nossa cidade para a construção do estádio Arenas 
das Dunas. 
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4. ENCAMINHAMENTOS FINAIS 

 
A (re)significação do ensino da leitura e escrita em matemática 

ainda é considerada um desafio, tanto pelas práticas cristalizadas focadas 
no algoritmo como pela dificuldade na formação do professor. Então, nossa 
proposta é um passo inicial para um ensino da matemática com foco nas 
práticas sociais. Adotar essa perspectiva implica primeiramente entender a 
matemática e a língua portuguesa como complementares, em segundo 
plano, compreender que assim como a escrita em língua materna está 
presente em grande parte das interações, a escrita matemática também é 
necessária para diversas ações. A compreensão dos fatores citados implica 
em uma prática interdisciplinar, com foco na práxis do aluno, isto é, numa 
prática transformadora. 

 
O letramento matemático com base na práxis transformadora 

caracteriza-se por priorizar o sentido do que se lê e se escreve, sendo 
assim, não basta apenas o aluno codificar, decodificar ou saber o 
algoritmo, mas proceder e significar seu procedimento, justificando-o.  

 
Então, o que é preciso saber para desenvolver um trabalho em sala 

de aula na perspectiva do letramento? Com relação ao aspecto teórico-
metodológico, construímos o seguinte quadro que demonstra a 
caracterização do letramento matemático. 

 
 

Quadro 4 – Caracterização do letramento matemático no aspecto 
teórico-metodológico 

Planejamento Conteúdo Metodologia Avaliação 

Dinâmico. 

 

Baseado na 
relação com a 
temática social. 

Diversificada. Contínua. 

Problematizador. Não-linear: não 
segue pré-
requisitos fixos. 

Dinâmica. Qualitativa. 
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Considera o 
aspecto social. 

Interlocução 
com  outras 
áreas de 
conhecimento. 

Dialógica Diferentes 
instrumentos 
avaliativos. 

 
 
Conforme o quadro 3 construído a partir de nossas reflexões acerca 

do projeto que realizamos, o planejamento é dinâmico, pois se modifica de 
acordo com o andamento das aulas. Um elemento chave para essa 
flexibilidade é a consideração da postura agentiva do aluno, ou seja, o 
planejamento se altera com as sugestões dos docentes nas atividades, ou 
na percepção de alguma dificuldade, tem-se a liberdade de alterar o plano 
para que as metas sejam cumpridas de modo efetivo, dando oportunidade 
ao aluno de agir, opinar, discordar, considerando-o como participante do 
processo de ensino-aprendizagem.  

 
A natureza do planejamento na perspectiva do letramento 

matemático é a problematização, pois o plano promove a reflexão e o 
pensamento crítico por meio de discussões e debates levantados a partir de 
temáticas sociais em que a matemática esteja inserida. O planejamento é 
feito tendo como ponto de partida não um conteúdo, mas uma situação-
problema, em que cada parte do planejado insere-se no processo de 
resolução. 

 
Com relação aos conteúdos, eles se dão de acordo com os modos 

de agir para a resolução do problema, no nosso caso, quanto à mobilidade 
urbana e o trânsito em nossa cidade, precisávamos estudar formas 
geométricas, medidas de tempo, dentre outros conteúdos necessários para 
o entendimento e colaboração da resolução do problema pela Educação no 
trânsito.  

 
Dessa forma, a seleção dos conteúdos não segue um pré-requisito 

fixo de acordo com a progressão estabelecida pelo currículo ou livro 
didático, por exemplo, mas são combinados de modo a se relacionarem 
com a temática, priorizando não apenas conceitos, mas também práticas e 
atitudes. Os conteúdos ainda se relacionam com outras áreas de 
conhecimento, pois como partimos de práticas sociais, os conteúdos se 
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caracterizam por uma amplitude no sentido de não se restringirem nem ao 
âmbito escolar e nem a uma disciplina específica.  

 
A metodologia caracteriza-se pela diversidade, pois considera 

diferentes métodos de abordagem do conteúdo a fim de proporcionar aos 
estudantes variadas possibilidades de visualização do que foi trabalhado. É 
um conjunto de propostas diferenciadas como o uso de jogos e as 
atividades em grupo. Nesse processo há a inclusão de atividades literárias 
em conjunto com a matemática, num continuum onde língua materna e 
matemática se complementam através dos gêneros textuais.  

 
Com relação à avaliação, ela é realizada continuamente por meio de 

diversos instrumentos. A participação oral dos alunos por meio de 
perguntas, sugestões, discussões é considerada uma ferramenta avaliativa, 
tanto quanto os registros escritos. Na avaliação, as especificidades de cada 
um são analisadas, os aspectos qualitativos são priorizados e os avanços e 
dificuldades observados a fim de ajudar os alunos a avançarem na 
aprendizagem.  

 
Os aspectos teórico-metodológicos são caracterizados conforme o 

quadro 3 por possuírem total relação com a postura dos sujeitos 
envolvidos, que são professor, aluno e comunidade escolar. 

 
 

Quadro 5 – Caraterização do letramento matemático – sujeitos envolvidos 
 

Professor Aluno Comunidade escolar 

Não é o único detentor do 
conhecimento 

Ativo na construção do 
conhecimento 

Apoio pedagógico 

É reflexivo Colaborador / cooperativo Agente de letramento 

Colaborador / cooperativo Agente de letramento  

Conhece o conteúdo, sua 
relação com outras áreas 
de conhecimento e 
abordagens didático-
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metodológicas 
diferenciadas 

Agente de letramento   

 
 
 Quanto aos participantes, a postura do professor é de ouvir o 

aluno, questionar, promover discussões. É um profissional reflexivo, que 
melhora sua prática com o fim de ajudar os alunos, para isso, necessita de 
tempo, dedicação e disposição. É colaborativo e cooperador, segundo 
Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 115) “Na cooperação, alguns ajudam os 
outros, executando tarefas cujas finalidades não resultam de negociação 
conjunta do grupo [...], na colaboração, todos trabalham conjuntamente 
[...] visando atingir objetivos negociados coletivamente pelo grupo”. Ou 
seja, o professor tanto colabora no sentido de ajudar em atividades 
escolares já estabelecidas, sendo um gerenciador mais experiente, 
orientando as crianças numa tarefa previamente planejada por ele. Como 
também, o educador colabora no sentido de auxiliar os alunos em decisões 
não estabelecidas previamente, sendo sugeridas e debatidas pelo grupo. 

 
 Ainda segundo o quadro 4, cabe ao professor, possuir 

conhecimentos didáticos e teórico-metodológicos diversificados, 
relacionando o saber com outras áreas de conhecimento.  O aluno é 
considerado participante ativo do processo, com uma postura agentiva, 
intervencionista.  Assim como o professor, o estudante coopera e colabora 
em atividades sugeridas de modo coletivo ou não. 

  
E da comunidade escolar, ou seja, pais, alunos, professores, 

direção, coordenação e circunvizinhança são agentes de letramento, 
parceiros no processo de letramento. De modo que apoiam o 
desenvolvimento do projeto como apoio pedagógico, seja pela 
disponibilidade em auxiliar com materiais didáticos,  é o caso da direção e 
coordenação, como pelo apoio pedagógico no que diz respeito a 
aprendizagem, é o caso dos pais, que precisam se comprometer a oferecer 
tal suporte. O termo agencia pressupõe justamente a ação dos mesmos, 
que devem praticar ações que promovam o ensino e a aprendizagem. 

 
Atentar para os fatores citados permitirá a ênfase numa concepção 

da matemática, da sua escrita e seus elementos como parte de nossa vida, 
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percebendo a relação entre os modos de ser e de agir através dos 
conhecimentos matemáticos. Nesse sentido, as contribuições das práticas 
do projeto de letramento para o desenvolvimento da leitura e escrita em 
matemática se dão no sentido de promover o crescimento do foco da 
matemática do cotidiano dentro do universo escolar.  

A inserção do projeto de letramento em sala de aula ocasiona 
reflexões acerca de práticas pedagógicas cristalizadas, como a de um 
planejamento voltado para o desenvolvimento de habilidades e 
competências com fins avaliativos, restritos ao ambiente escolar, sem 
relação com o social. No letramento, planejar é bem mais do que pensar 
atividades de treino e fixação do conteúdo, é utilizar o conhecimento 
apreendido na escola como forma de agir socialmente. 
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