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RESUMO

Este artigo apresenta resultados de um estudo que objetivou mapear e analisar as pesquisas científicas sobre a relação
entre Matemática e Linguagem, no campo da Educação Matemática, desenvolvidas no período de 2008 a 2018. O debate
teórico apresenta as pesquisas de Estado da Arte, metodologia utilizada no estudo e discussões do campo da Educação
Matemática, em que se situou a discussão entre Matemática e Linguagem. Os dados foram coletados em base de dados
de periódicos da CAPES, da SciELo e do Google Scholar. Os resultados indicam a atenção dos pesquisadores sobre as
relações entre Matemática e Linguagem nos últimos 10 anos e a emergência de conceitos como letramento matemático e
práticas de numeramento. Concluise que as Práticas de Numeramento evidenciam as tensões entre as matemáticas
escolar e da vida no confronto com a língua escrita e abrem novas possibilidades de análise.

Palavras chave: Letramento Matemático. Alfabetização Matemática. Práticas de Numeramento.

ABSTRACT

This article presents results of a study that aimed to map and analyze the scientific research on the relationship between
Mathematics and Languages in the field of Mathematics Education developed between 2008 and 2018. The theoretical
debate presents State of the Art research, in the study and discussions of the field of Mathematical Education, in which
stood the discussion between Mathematics and Languages. Data were collected through periodical searches of CAPES,
SciELO and Google Scholar, in peer reviewed journals. The results indicate the attention of the researchers on the relations
between Mathematics and Language in the last 10 years and the emergence of concepts such as Mathematical Literacy
and Numbering Practices. It is concluded that the debate on Numbering Practices shows the tensions between school and
life mathematics in comparison with written language and open up new possibilities for analysis.

Key Words: Mathematical Literacy. Mathematical Alphabetization. Numbering Practices.

RESUMEN

Este artículo presenta resultados de un estudio que objetivó mapear y reexaminar la investigación científica sobre el tema
de la relación entre la Matemática y el Lenguaje, en el campo de la Educación Matemática, desarrollado entre 2008 y 2018.
El debate teórico tiene Investigaciones del Estado del Arte, metodología utilizada en el estudio y discusiones en el campo
de la Educación Matemática, en que se encuentra la discusión entre Matemáticas y Lenguaje. Los datos fueron
recolectados en la base de datos de periódicos CAPES, SciELo y Google Scholar, Los resultados indican la atención de los
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investigadores sobre la relación entre Matemática y Lenguaje en los últimos 10 años y el surgimiento de conceptos como
alfabetización Matemática y Prácticas de Numeración. Se concluye que las Prácticas de Numeración evidencian las
tensiones entre las Matemáticas de la escuela y de la vida en la confrontación con el lenguaje escrito y abren nuevas
posibilidades de análisis.

Palabras clave: Lectura Matemática. Alfabetización Matemática. Práticas de Numeración.

INTRODUÇÃO

As preocupações com a relação linguagem e matemática comparece há mais de duas décadas nos antigos
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998), do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, como um dos
objetivos que devem ser desenvolvidos pelos alunos estimulandoas a

(...) utilizar as diferentes linguagens: verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e
corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes
intenções e situações de comunicação; (BRASIL, 1998, p. 7)

Segundo esse documento, a Matemática no Ensino Fundamental se configura como um instrumental que possibilita
ao aluno compreender o mundo a sua volta, por meio de estímulos que despertem o espírito investigativo, a
curiosidade e a capacidade de resolver problemas, evidenciandose, assim, que o ensino da Matemática, não está
apenas atrelado à vida escolar mas, também, à vida social e comparece em práticas cotidianas, contribuindo ainda
para a comunicação, expressão e interpretação que o sujeito faz da realidade à sua volta.

Recentemente a relação linguagem e matemática é reafirmada na atual Base Nacional Comum Curricular (BNCC,
2017). Esse documento amplia a importância dessa correlação e incorpora novos termos ao debate ao agiram que
que no ensino fundamental, é essencial que a Matemática se preocupe com o desenvolvimento do letramento
matemático, definido como

(...) as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e
a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que
assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais
para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da
matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico,
estimula a investigação e pode ser prazeroso (fruição). (BRASIL, 2017, p. 264)

O letramento matemático, além de assegurar aos alunos a compreensão e atuação no mundo dos conhecimentos
matemáticos, também se insere no debate dos usos sociais da matemática em diferentes contextos como parte dos
processos de compreensão e atuação do sujeito no mundo, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento
social, raciocínio lógico e crítico e, por isso, apresenta como uma das competências a serem desenvolvidas pelos
estudantes, no ensino fundamental, no que compete a Matemática o enfrentamento de

situaçõesproblema em múltiplos contextos, incluindose situações imaginadas, não
diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e
sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas,
esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever
algoritmos, como fluxogramas, e dados). (BRASIL, 2017, p. 265)

Constatase, então, uma intrínseca relação entre linguagem e matemática presente nesses dois referenciais, visto que
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ao apropriarse de várias linguagens para a aquisição de conhecimentos matemáticos, perpassa pelo letramento
matemático, sendo que esse relacionase diretamente ao conceito de letramento proveniente da área da linguagem
(FONSECA, 2007).

É possível perceber que os aspectos linguísticos da matemática também são contemplados na Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar – ANRESC, comumente conhecida como Prova Brasil, cujo foco está na Resolução de
Problemas. Nessa avaliação externa, em seus referenciais, aparece, mesmo que implicitamente, "a convicção de que
o conhecimento matemático ganha significado, quando os alunos têm situações desafiadoras para resolver e
trabalham para desenvolver estratégias de resolução.” (BRASIL, 2008, p.106).

No Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA, organizado pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), na área de Matemática, em sua matriz, apresentase que os conhecimentos
matemáticos são fundamentais para a preparação dos alunos para vida em sociedade, de modo que estes possam
enfrentar, por intermédio do raciocínio lógico matemático, os desafios da vida profissional, social e científica. Para
tanto, é avaliado o constructo do letramento matemático, que é definido como,

(...) a capacidade individual de formular, empregar, e interpretar a matemática em uma
variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer
fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no
mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos
bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. (PISA, 2012, p. 1)

Nessa mesma matriz, comparece como uma das capacidades fundamentais da Matemática a comunicação, que
envolve o letramento matemático, apontando assim, novamente, sua relação com o campo da Linguagem – o que
indicanos a necessidade de um maior debate acerca dessas relações, objeto de discussão neste artigo. Assim, este
artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa de Estado da Arte que buscou mapear a produção
acadêmica de Ensino Fundamental, relativas a relação Matemática e Linguagem, no campo da Educação Matemática.

O presente trabalho está organizado em três seção. Na primeira seção apresentase as definições sobre pesquisas
que se propõem a realizar Estado da Arte e situase a perspectiva teórica que se assume ao analisar a relação
linguagem e matemática, no campo da Educação Matemática e que considera os sujeitos, os processos e os saberes.

A segunda seção situa a metodologia utilizada na realização do estudo, de base documental realizada no site no site
do Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; na Scientific Eletronic
Library Online – SciELo e no Google Scholar, buscandose identificar, no intervalo de 10 anos (20082018),
publicações que fossem validadas por pares e que satisfizessem a temática abordada.

A terceira seção apresenta e discute os resultados encontrados durante as buscas, que desenvolveram no campo da
Educação Matemática. Evidenciam as práticas de numeramento como um caminho para a apreensão de conceitos
matemáticos que estão presentes na vida cotidiana, apontando assim, a relação intrínseca da linguagem e da
matemática, e buscando relacionar os saberes matemáticos às práticas do cotidiano e ao modo como o discente está
inserido matematicamente nesse mundo.

1 – PERSPECTIVA TEÓRICA: PENSANDO A PESQUISA

Para a realização desta pesquisa, fazse necessário compreender os principais conceitos que a permeiam, como os
termos “Estado da Arte” e “Educação Matemática” – modo escolhido para colocar o debate entre matemática e
linguagem.

Nos últimos anos, muito tem se falado sobre pesquisas que visam analisar e mapear produções acadêmicas
referentes à um determinado tema ou temática, e esse tipo de trabalho científico é conhecido como Estado da Arte ou
Estado do Conhecimento, conforme nos apresenta Ferreira (2002):
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As pesquisas sobre o Estado da Arte têm sido comumente definidas como de caráter
bibliográfico, parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa
produção acadêmica em diferentes campos de conhecimento, tentando responder que
aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e
lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de
mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais.
(FERREIRA, 2002, p. 258).

Pesquisas de estado do conhecimento têm se tornado uma prática comum no meio acadêmicocientífico, devido à sua
relevância e o desafio a que se propõe, pois abrange campos diferenciados, épocas diferentes e com isso
problemáticas que muitas vezes divergem, conforme apontado Ferreira (2002). Além disso, é um meio de se conhecer
novos referenciais teóricos que servem de embasamento para aprofundamento de determinadas temáticas.

Por ser um trabalho de cunho científico, as pesquisas de Estado da Arte, contribuem para identificar interesses que
estão em voga na academia e o que se tem produzido, investigado e descoberto acerca das suas temáticas. Também
auxiliam na melhoria e desenvolvimento das produções de outros pesquisadores, já que possibilitam uma análise
críticoreflexiva sobre novos conceitos e paradigmas[i], e dos dados coletados no processo de pesquisa, permitindo
que haja uma interação entre o leitorpesquisador e o pesquisadorescritor.

Segundo Salomon (1991), durante a produção da pesquisa de Estado da Arte é possível perceber

(...) dois momentos na actuação científica: o pesquisador, ao desenvolver para o leitor o
assunto, deixa de ser por um momento investigador, para se tornar o filósofo de seu
trabalho. Abandona as técnicas da pesquisa com que já se habituara, para usar os
recursos da lógica da demonstração. (SALOMON, 1991, p 239)

Portanto, conforme os argumentos anteriormente apresentados, esse tipo de pesquisa se faz importante e
fundamental no meio acadêmico, tanto para o desenvolvimento de novos pesquisadores, que almejam se aprofundar
em suas temáticas, quanto para pesquisadores mais experientes, pois possibilita momentos de reflexão acerca de
estudos e produções em um determinado campo.

Além da compreensão sobre Estado da Arte, buscouse definir no campo da matemática uma perspectiva teórica que
possibilitasse compreender a relação entre linguagem e matemática. Nesse sentido, nos aproximamos do debate
sobre a Educação Matemática. No Brasil, temos como referencial nesse campo, o Pesquisador e Professor
Matemático Ubiratan D’Ambrósio, que buscou, por meio de uma reformulação no ensino da matemática que esta
estivesse alicerçada nas necessidades dos alunos, e que procurasse agregar os conhecimentos matemáticos
adquiridos na escola ao seu cotidiano (D’AMBRÓSIO, 1993)

A Educação Matemática surgiu para anemizar as dificuldades matemáticas encontradas no momento de se apresentar
a aplicabilidades dos conceitos técnicos adquiridos, buscando humanizar a ciência, relacionandoas com as práticas
matemáticas do mundo fora dos muros da escola conforme aponta D’Ambrósio (1993), Miorim e Miguel (2001), dentre
outros. Por meio de práticas que objetivavam fortalecer e consolidar os saberes matemáticos aprendidos na escola,
esse novo campo de debate foi criado, tornandose interdisciplinar, pois buscouse em conhecimentos de outros
campos, formas de se ensinar uma matemática que interligada à vida em sociedade e não somente nos ambientes
escolares, que diferem dos saberes técnicos ensinados na escola e a matemática presente na vida, como já se
enunciava no livro “Na Vida Dez, Na Escola Zero” (NUNES, CARRAHER E SCHLIEMANN, 1988).

Ao abandonar as velhas técnicas e métodos de se ensinar matemática, os papéis de seus atores também se
modificam, e o poder de dominar um saber, o discurso, não fica mais relegado apenas ao professor, mas dá ao aluno
a possibilidade de se tornar agente do seu conhecimento, de ser um indivíduo proativo, que aplica seus saberes e
conhecimentos prévios no seu processo de aprendizagem; e permite que o docente seja um mediador do
conhecimento, possibilitando interação e compartilhamento de saberes, como evoca Schliemann (1998) e David
(2004).

É no campo da Educação Matemática que podemos encontrar um conjunto diferente de tendências teóricas e
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metodológicas acerca da Matemática e seu ensino, como a Etnomatemática, que reconhece e valoriza a diversidade
cultural de distintos grupos e os modos de fazer matemática; a Modelagem Matemática, que apresenta variadas
maneiras matemáticas de prever um fenômeno; conforme apontam D’Ambrósio (1993), Knijnik (2002) e Biembengut e
Hein (2005) ) e cujas intenções podem ser encontradas, , por exemplo, nas matrizes de avaliações como a Prova
Brasil.

É nesse campo que localizamos o debate entre linguagem e matemática, cujo comparecimento nos últimos anos se
nos documentos que balizam o ensino de matemática no país e em avaliações sistêmicas que procuram auferilo.

Interessanos ao mapear a produção acadêmica colocar em evidência questões que interessam ao campo da
Educação Matemática e que decorrem da relação com a linguagem, como a diversidade de sujeitos e as distintas
perspectivas teóricas que se encontram nesse debate o reconhecimento de distintos modos de se fazer matemática
dentro e fora do âmbito escolar, os sujeito, os saberes e o processo pedagógico, dentre outras reflexões que se
apresentam como resultados do mapeamento realizado neste estudo.

2 – METODOLOGIA ADOTADA PARA A PESQUISA

O estudo realizado de forma qualitativa teve como objetivo mapear e analisar as produções acadêmicas que
relacionem a linguagem e a matemática nos anos finais do ensino fundamental, contemplando 10 anos de produção
(2008 a 2018) e fundamentandose, portanto, nas discussões sobre a pesquisas de estado da arte, ou estado do
conhecimento.

A busca pelas pesquisas foi realizada no Portal Periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior  CAPES, disponível no site https://www.periodicos.capes.gov.br/, no sítio da A Scientific Electronic Library
Online  SciELo www.scielo.org/ e Google Scholar, (https://scholar.google.com.br/), no período de abril e maio de, em
periódicos revisados por pares.

Para a pesquisa do Estado da Arte foram utilizadas como palavraschave: Letramento Matemático, Alfabetização
Matemática e Práticas de Numeramento.

As palavras chave foram escolhidas por sua íntima relação com a linguagem, visto que muitas já eram utilizadas
nesse campo de estudo. O conceito de letramento evoca a pluralidade de práticas sociais envolvendo a escrita,
conforme apresenta Soares (2004). Nessa perspectiva, tomando como base Fonseca, entendese por letramento
matemático, como sendo “os esforços na busca de identificar, compreender e fomentar os modos culturais de se
matematicar em diversos campos da vida social (e até mesmo na escola) e consideralos em suas intenções,
condições e repercussões.” (FONSECA, 2007, p 5 e 6).

Ao pensarmos na Alfabetização Matemática, entendemos que ser alfabetizado matematicamente envolve a
compreensão e interpretação de conceitos básicos inerentes à Matemática, sabendo expressarse por meio da sua
linguagem específica: “quando a criança for capaz de ler, compreender, e interpretar os signos e símbolos expressos
pela linguagem matemática [...] e sua consciência atentiva voltarse para o desvelamento dos significados que estão
implícitos” (DANYLUK, 1988, p.52).

Ao se valer da linguagem matemática, podese considerar que a criança como alfabetizada matemática, pois
decodificação os conceitos matemáticos por meio da leitura e da escrita e compreende os seus significados. Por sua
vez a palavrachave “Práticas de Numeramento”, tem comparecido no cenário da Educação Matemática, mais
recentemente e pode ser conceituado, como as “relações entre práticas ou condições de letramento e a mobilização
de conceitos, procedimentos ou princípios associados ao conhecimento matemático” (FONSECA, 2010, p.323).

Durante a pesquisa foram encontrados 10 artigos, que abordam, de forma direta ou indireta, a temática da Educação
Matemática, no que referemse a relação linguagem e matemática, aliandoos outras como Educação de Jovens e
Adultos, Relações de Gênero, Currículo e Práticas de Numeramento, sendo que cada uma tem um aporte teórico
diferenciado.
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Os artigos foram organizados em um quadro segundo o ano de publicação, os autores, o nome de trabalho, objetivos
e problemas da pesquisa, possíveis hipóteses, metodologia utilizada para a realização e os referenciais teóricos que
embasaram cada produção, e a seguir foram analisados buscando identificar diferentes nuances das relações
linguagem e matemática. Por isso, optou por discutir os sujeitos dos estudos o que nos mostra a diversidade dos
grupos contemplados e os termos teóricos que sobressaem dos trabalhos, como alfabetização matemática, letramento
matemático e práticas de numeramento.

3 – ANALISANDO OS RESULTADOS OBTIDOS

Inicialmente a busca foi realizada no site do Portal Periódicos da CAPES, utilizandose os filtros “Letramento
Matemático e “Práticas de Numeramento” e foram encontrados 9 artigos.

Os artigos identificados foram: “Práticas Laborais nas salas de aula de Matemática da EJA: perspectivas e tensões
nas concepções de aprendizagem” (2014), de Sônia Maria Schneider e Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca;
“Estudantes da PROEJA e o Currículo de Matemática: tensões entre discursos numa proposta de integração” (2017),
de Paula Reis e Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca; “Matemática e texto: práticas de numeramento num livro
didático da educação de jovens e adultas” (2014), de Paula Resende Adelino e de Maria da Conceição Ferreira Reis
Fonseca e o último, “Discurso e “Verdade”: a produção das relações entre mulheres, homens e matemática” (2009),
de Maria Celeste Reis Fernandes de Souza e Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca.

A seguir a busca foi direcionada o sítios eletrônicos da Scielo e do Google Scholar, onde foi possível identificar os
demais artigos que compõe a análise.

Utilizandose das mesmas palavras chaves da busca anterior, foram encontrados mais 5 artigos, a saber: “Questões
de gênero no currículo de matemática: atividades do livro didático” (2017), de Marco Antônio da Silva e Deise Maria
Xavier de Barros Souza; “Educação Matemática em territórios contestados: um currículo diferenciado para as ilhas do
Paraná” (2017), de Marcos Aurélio Zanlorenzi e Anderson Martins de Oliveira; “Práticas de Numeramento e relações
de gênero: tensões e desigualdades nas atividades laborais de alunas e alunos da EJA” (2013), de Maria Celeste Reis
Fernandes de Souza e Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca; “Alunas e Alunos da Educação de Jovens e
Adultos e a Matemática Escolar: desafios na constituição de redes de significação” (2009) de Viviane Ribeiro de Souza
Cabral e Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca; “Reflexões: alfabetização, letramento e numeramento
matemático” (2015), de Rúbia Juliana Gomes Fernandes e Guataçara dos Santos Júnior e por último,
“Numeramentalização: uma analítica sobre os números, as suas relações e os seus registros na contemporaneidade”
(2011), de Patrícia Moura Pinho.

Esse conjunto de artigos nos levam a refletir sobre os sujeitos do estudo e que conformam relações específicas com a
linguagem e com a matemática, conforme os autores dos artigos indicam. Identificamos sob a temática de Educação
de Jovens e Adultos 5 artigos, produzidos entre os anos de 2006 a 2017 (“Práticas Laborais nas salas de aula de
Matemática da EJA: perspectivas e tensões nas concepções de aprendizagem”, SCHNEIDER e FONSECA (2014);
“Estudantes da PROEJA e o Currículo de Matemática: tensões entre discursos numa proposta de integração”, REIS e
FONSECA (2017); “Matemática e texto: práticas de numeramento num livro didático da educação de jovens e
adultas”, ADELINO e FONSECA (2014); “Práticas de Numeramento e relações de gênero: tensões e desigualdades
nas atividades laborais de alunas e alunos da EJA” SOUZA e FONSECA (2013); “Alunas e Alunos da Educação de
Jovens e Adultos e a Matemática Escolar: desafios na constituição de redes de significação”, CABRAL e FONSECA
(2009). Esses artigos apontam que a diversidade etária dos alunos (as) da EJA influenciam nas interações com textos
matemáticos, apresentando os posicionamentos discursivos desses estudantes quando se tenta integrar o currículo da
Matemática escolar com aspectos matemáticos do cotidiano e da vida profissional; além de possibilitar discussões de
como as práticas de numeramento podem auxiliar na aquisição de habilidades matemáticas. Na base teórica desses
estudos da área da Etnomatemática, como Gelsa Knijnik, de Práticas de Numeramento, como Adair Nacarato, em
Educação Matemática, Baker, Street e Tomlin, da área da linguagem, dentre outros.

Ainda considerando os sujeitos adultos foram encontrados 4 artigos, nos anos de 2009 e 2017, as temáticas das
relações de gênero e matemática, reconhecendo se as diferenças nas práticas de numeramento de mulheres e
homens. (“Discurso e “verdade”: a produção das relações entre mulheres, homens e matemática”, SOUZA e
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FONSECA (2009); “Alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos e a matemática escolar: desafios na
constituição das redes de significação.”, CABRAL e FONSECA (2009); “Práticas de numeramento e relações de
gênero: tensões e desigualdades nas atividades laborais de alunas e alunos da EJA.”, SOUZA e FONSECA (2013) e
“Questões de gênero no currículo de matemática: atividades do livro didático”, SOUZA e SILVA (2017))

Nesse conjunto de artigos podese verificar, portanto, o interesse de pesquisadores pelo campo da Educação de
Jovens e Adultos, e como a relação com a linguagem se faz no confronte entre a matemática da vida e a matemática
escolar, apontando as diferenças que suscitam a aprendizagem da matemática formal em contraste com a aquela que
eles utilizam no seu cotidiano, como evocava NUNES, CARRAHER e SCHLIEMANN (1988) no livro “Na Vida Dez, Na
Escola Zero”.

Sobre a diversidade de perspectivas teóricas encontramos um artigo, produzido no ano de 2015, desenvolvido sobre a
temática de Alfabetização, Letramento e Numeramento Matemático, propondo uma abordagem reflexiva sobre as
discussões teóricas presentes em seu título. As autoras buscaram tratar questões pertinentes ao ensino da
matemática na contemporaneidade, enfocando aspectos do letramento e do numeramento. O aporte teórico que
embasou a pesquisa foi D’Ambrósio, Cumming, Gal que abordam a Educação Matemática e Fonseca, sob a
perspectiva da Educação de Adultos. (Reflexões: alfabetização, letramento e numeramento matemático”,
FERNANDES e SANTOS JÚNIOR (2015)).

Outro artigo, produzido em 2011 apresenta o conceito de Numeramentalização, visando investigar as práticas
escolares, o uso dos números, suas relações e registros, buscando problematizar suas práticas sociais, e os modos
de pensar e agir dos indivíduos da contemporaneidade. Esse trabalho foi produzido pelo Grupo de Trabalho (GT)
sobre a temática de Educação Matemática no ensino fundamental: anos iniciais e anos finais, por uma pesquisadora
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e teve como referencial teórico, Michel Foucault ao abordar
a Análise do Discurso, e Lopéz Bello e Traversini, com Numeramento e Currículo. (“Numeramentalização: uma
analítica sobre os números, as suas relações e os seus registros na contemporaneidade.”, PINHO (2011)).

O conjunto de artigos sobre a EJA, já citados, utilizou como perspectiva teórica o conceito de práticas de
numeramento. Esse conceito também comparece em outros artigos, mostrando assim que ele é o que mais se
sobressai, especialmente porque se presta a refletir sobre os conceitos matemáticos vivenciados tanto na escola,
como fora dela (FONSECA, 2007).

Termos como Numeramento, Letramento Matemático, Numeracia, aparecem com o objetivo de aproximar os saberes
de uma “ciência exata” do campo das “ciências humanas e sociais”, buscando relacionálos com conceitos e
expressões já utilizadas na Educação, em especial na Linguagem, como já elucidava Soares (2003), ao afirmar que
quando

(...) uma pessoa letrada passa a ter outra condição social e cultural, não se trata
propriamente de mudar de nível ou de classe social, cultural, mas de mudar seu lugar
social, seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura, sua relação com os
outros”, com o contexto, com os bens culturais tornase diferente. (SOARES, 2003, p. 37)

Ao refletir sobre a Educação Matemática, o letramento matemático, e práticas de numeramento que se utilizam do
conceito e contribuições do campo do letramento, posto que ele per permite que a pessoa possa compreender o
mundo numerado a sua volta, e assim, se inserir na comunidade.

O ensino de ensino de matemática, de modo geral, conforme denunciam autores do campo da educação matemática
D’Ambrósio (1993) e MACHADO, FONSECA e GOMES (2002), muitas vezes supervaloriza a agregação ou
apropriação, nos estudantes, de aspectos mais técnicos e puramente científicos da ciência Matemática, sem se
preocupar em relacionálos com situações práticas, do cotidiano, e essa visão de se ensinar e aprender matemática
tem permeado todo o processo de aprendizagem nas últimas décadas.

Preocupandose em apresentar a aplicabilidade desses conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Ensino de
Matemática e proporcionar assim uma aproximação entre a matemática da escola e a matemática da vida, novos
termos como Letramento Matemático, Numeramento e Práticas de Numeramento surgem, apresentando a
necessidade de apropriarse de aspectos sociais e culturais para o desenvolvimento do conhecimento matemático,
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“conferindo maior valor social a quem domina e mobiliza esse ou aquele modo, e não outros, de pensar, falar, produzir
e utilizar Matemática” (FONSECA, 2010, p. 329)

Um desse novos termos é ‘Práticas de Numeramento’, que foi bastante evidenciado nos artigos analisados na
pesquisa. As práticas de numeramento matemático dizem respeito às relações entre os saberes matemáticos
adquiridos no ambiente escolar e as expressões culturais e sociais que esses mesmos conhecimentos trazem para a
vida do indivíduo.

De acordo com Fonseca e Souza (2009)

Com efeito, a relação com a matemática envolve conhecimentos matemáticos vivenciados
nas práticas escolares e também em outras práticas sociais, práticas marcadas pela
oralidade ou pela escrita, produzidas culturalmente, cujos sentidos e significados são
referenciados num jogo social de legitimação e poder. (SOUZA e FONSECA, 2009, p. 598)

Se refletirmos sobre o argumento das autoras, constatase a importância de relacionarmos as práticas matemáticas às
culturais, proporcionando assim ao estudante sua formação integral, por meio da aquisição de saberes técnicos e o
reconhecimento da aplicabilidades destes em sua vida cotidiana.

Assim sendo, entendese que, as Práticas de Numeramento é uma perspectiva teórica valiosa no do campo da
Educação Matemática, pois dá aos educandos possibilidades de serem críticos e reflexivos acerca dos conceitos
adquiridos no âmbito escolar, de forma que as práticas culturais e sociais auxiliem na compreensão das pessoas, dos
acontecimentos e do mundo.

Ao pensarmos em Práticas de Numeramento, devemos primeiramente, relacionálas ao campo de estudo mais
apropriado da Matemática, a Educação Matemática. Nessa perspectiva, preocupase com a aplicabilidade dos
conceitos matemáticos e as práticas sociais relacionadas a ela.

Segundo Toledo (2003),

“Numeramento inclui um amplo conjunto de habilidades, estratégias, crenças e disposições
que o sujeito necessita para manejar efetivamente e engajarse autonomamente em
situações que envolvem números e dados quantitativos ou quantificáveis.” (TOLEDO,
2003, p.55)

Portanto, a aprendizagem da matemática sobrepõe aspectos apenas conceituais, que fazem parte do arcabouço
teórico da matemática escolar, e alcança assim um debate mais amplo, preocupado com questões que evidenciem as
relações do indivíduo com a matemática necessária para a vida em sociedade.

De acordo com Fonseca (2007),

“As relações entre práticas e condições de letramento e a mobilização de conceitos,
procedimentos ou princípios associados ao conhecimento matemático, compreendido
como produção sociocultural, parecem, pois, estabelecer um campo comum de indagações
que motivam estudos e permeiam práticas, de cuja compreensão os sujeitos envolvidos
buscam se aproximar”. (FONSECA, 2007, p. 2)

Nesse sentido, um artigo interessante foi produzido no ano de 2017, apresentou como temáticas de Educação
Matemática e Currículo, em escolas das ilhas do Paraná. Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de promover
um currículo diferenciado de Educação Matemática, que englobasse o contexto social e histórico do território das ilhas
do litoral paranaense.

Esse artigo transita entre o currículo escolar, permeado por concepções e práticas que dissociam, muitas vezes os
sujeitos e os territórios de vida. Ao focar em um território específico o artigo nos provoca a ampliar a reflexão para os
espaços de vida dos sujeitos como importantes nos modos de se pensar e produzir o conhecimento matemático, o
que nos aproxima também das discussões sobre a educação matemática.
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O conjunto dos artigos analisados nos mostram relações dos sujeitos com a matemática escolar e com a matemática
fora da escola marcada pela linguagem e por atitudes relacionais, que para os que vivem em uma sociedade letrada
imprescindíveis para as interações socioculturais entre os cidadãos, demonstrando a relevância da relação linguagem
e matemática para a formação integral de um cidadão crítico e reflexivo.

4 – CONCLUSÃO

Por meio da produção desse artigo, foi possível identificar quais temáticas estão sendo mais estudadas na última
década, no campo da Educação Matemática com relação à linguagem e que buscam relacionar o processo de
ensinoaprendizagem aos saberes discentes, relacionando esses conhecimentos matemáticos, prévios e adquiridos,
às suas práticas sociais, lócus desses conhecimentos.

Em todos os artigos foi possível identificar aspectos relacionados a matemática, seu ensino e conceitos, apresentando
problemáticas relativas a matemática escola voltadas para o aprendizado metódico da ciência. Os artigos também
apontaram questões relevantes que buscam a aplicabilidade da Matemática, nos mais diversos campos científicos,
sejam envoltos na Educação, por meio da Educação Matemática, Educação de Jovens e Adultos e Currículo ao
buscar integrar aspectos educativos às práticas sociais e culturais, que contemplam a diversidade dos sujeitos, as
relações de gênero, localidade específicas e que vivem em territórios de confrontação.

Pode ser afirmar por esse conjunto de artigos que no campo da Educação Matemática tem surgido nos últimos anos
termos que buscam entender ou explicitar a forma como os conceitos e conhecimentos desenvolvidos na Matemática
podem ser agregados e muitas vezes identificados na vida cotidiana, em território que não seja somente escolar, e
que no caso da linguagem recebe a chancela da cultura escrita.

Os referenciais teóricos dos artigos analisados dialogam com o campo da Matemática e da Linguagem, com os
aportes como de Magda Soares (2003, 2004, 2005), Letramento Matemático, como Fonseca (2005, 2007, 2010), e do
campo da Educação Matemática, como D’Ambrósio (1993, 1997), dentre outros, que enriqueceram as temáticas
presentes em todos os trabalhos.

Destacase que a maior que a maior concentração dos trabalhos encontrados estão ligados a Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG, ao grupo de estudos sobre numeramento, conforme destacam as autoras dos artigos
analisados da temática.

Notouse que grande parte das pesquisas foram realizados com alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, por
perceber as grandes dificuldades são encontradas nesse público, no que tange à interação entre a matemática escolar
e a matemática da vida. Esses estudos também utilizam o termo prática de numeramento, por ser um conceito que se
articula muito à vida fora da escola, possivelmente esses trabalhos se interessam por esses sujeitos que fazem um
enfrentamento do cotidiano escolar, como o apresentado no livro Na Vida Dez, Na Escola Zero, acrescido das
preocupações com o uso da língua escrita presente no modo de se fazer matemática em nossa sociedade.

Portanto, podese perceber que pesquisas sobre Práticas de Numeramento que envolvem discentes mais novos, que
estão inseridos nos anos finais do ensino fundamental, da educação básica, ainda são escassas, assim como grupos
que vivem em tensão entre a linguagem da escola e outras linguagens, bem como em territórios de confrontação,
sendo necessário, conforme o levantamento teórico aponta, a relevância de estudos sobre esses atores.

[i] Paradigmas sob o viés científico de Thomas Kuhn (1992)
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