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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

O artigo Letramática: o letramento para matemática na resolução de problemas entre pais 

e filhos, será abordado como uma proposta prática que foi desenvolvida para o grupo de 

Jovens e Adultos do Serviço Social da Indústria (Sesi- Ba). O artigo busca entender e 

descrever qual a importância de uma dialética matemática no contexto da família e como 

pais e filhos podem usar de seus conhecimentos para solucionar e entender questões 

cotidianas de sua vivência, como no caso do Orçamento Familiar. A presente prática 

etnometodológica tem seu espelho e inspiração nos constructos da etnografia e sua âncora 

na interdisciplinaridade, uma vez que a área de Linguagens faz sua contribuição nesse 

diálogo. Com o auxílio de um tabuleiro algébrico contento, sequências alfabéticas, 

sequências numéricas e sequências de sinais de operações, criadas para o desenvolvimento 

da prática, pais e filhos manusearão a matemática e a linguagem para gerir os gastos 

mensais de seu grupo familiar. Para isto, letras, números, sinais, expressões e equações 

serão utilizados, para que todos os participantes tenham e aprendam no contexto e para o 

contexto, uma vez que, a primeira escola de todo cidadão se chama: lar, doce lar. 
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INTRODUÇÃO 

Aprender se tornou a prerrogativa da sociedade secular. Sociedade esta, composta de recursos, 

de situações, de vivências de experiências e, sobretudo, pessoas. Pessoas que se relacionam 

com uma lógica cognitiva que, segundo Piaget (Apud Goulart, 1996), se estabelece de dentro 

para fora, ou seja, do interno para o externo; enquanto que para Vygotsky (1988), em seus 

estudos sócio interacionistas, se estabelece do externo para o interno empilhando esses saberes, 

que vai sendo constantemente construído e descontruído no processo de evolução do 

entendimento sobre o mundo.  Esta pesquisa tem sua caracterização a partir da necessidade de 

demostrar para os alunos e para a comunidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA que a  

Educação Matemática se estabelece por meio dos saberes existentes na própria construção 

social dos participantes, ou seja, como referenciado por Gadotti e Romão (2001, p. 123), na 

perspectiva epistemológica que toma o jovem e o adulto como construtores de conhecimento, 
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interagindo com a natureza e o mundo social, tendo como ponto fundamental o respeito à 

cultura dos sujeitos. A estrela mais brilhante dessa caracterização está no fato dos sujeitos 

participantes estarem numa dialética onde todo o processo se modela a partir da sondagem dos 

saberes previamente adquiridos pelas partes, professor e alunos, pois FREIRE (1995, p.13) 

relata que não é possível a educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos didáticos 

e os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os próprios conteúdos a serem 

ensinados não podem ser totalmente estranhos àquela cotidianidade. O que acontece, no meio 

popular, nas periferias das cidades, nos campos – trabalhadores urbanos e rurais reunindo-se 

para rezar ou para discutir seus direitos – nada pode escapar à curiosidade arguta dos educadores 

envolvidos na prática da Educação Popular. Para isto, as ideias sobre Etnopesquisa e 

Etnopequisador presentes nos trabalhos de Macedo (2010), se faz necessário, uma vez que, 

segundo o mesmo,  todos os saberes sócio e culturalmente adquiridos devem ser trazidos para 

a construção do conhecimento, com todos os seus pertencentes: regularidades, paradoxos, 

ambiguidades, ambivalências, assincronias, insuficiências, transgressões, traições, etc. Nesse 

contexto, o presente estudo irá demonstrar a relação entre a Educação Matemática e o 

Letramento na resolução de situações problemas cotidianas como no caso estudado: O 

Orçamento Familiar. O Lócus da pesquisa é uma turma de Jovens e Adultos do Sesi, realizada 

em parceria com uma empresa industrial, localizada na cidade de Pojuca, aproximadamente 80 

km da capital -  Salvador - e foi pensada, a priori, para ajudar os alunos trabalhadores a controlar 

seus gastos e, sobretudo, discutir relações matemáticas no seio familiar, otimizando processos 

pertencentes a sua vivência, assim, todos aprendem: pais, filhos e professores; e se estabelece 

na família a cultura da Educação Matemática. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo tem seu caráter norteador, pautado no alicerce de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, que conforme Ludke e André (1986) ocorre em uma realidade que não pode ser 

quantificada e que possibilita a imersão do pesquisador em campo, interagindo e agindo no 

locus de pesquisa.  Esta abordagem se justifica ao fato dos próprios sujeitos serem os 

responsáveis e modeladores do itinerário formativo, pois, são convidados a construir o processo 

a partir de uma situação problema, onde os resultados são obtidos, dentro da lógica dos saberes 

de cada envolvido. A pesquisa, quanto aos seus objetivos é considerada exploratória, e tem 

como procedimento metodológico eleito a Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial. A relação 

implicada dos pesquisadores, professores de Matemática e Linguagens, com os atores da 

pesquisa, com o seu lócus, referenda e valida a escolha do procedimento metodológico. Uma 

vez que, a interpretação da realidade, as apreensões, emoções, sensações, contradições 

constituem elementos ou etnométodos produzidos pelos sujeitos, que possibilitam um 

desvelamento da importância da “Letramática” na vida dos nossos atores sociais, na relação 

com a sua família e na tomada de decisões que possibilitem uma organização do orçamento 

familiar de forma coletiva, intensa e positiva. Investigar o sujeito a fim de que os mesmos sejam 

parte da construção, ou que a construção se dê a partir dos mesmos, se caracteriza como um 

etnométodo, como posto por Macedo (2010), quando entende que para a fenomenologia, a 

realidade é o compreendido, o interpretado e o comunicado. Não havendo uma só realidade, 

mas tantas quantas forem suas interpretações e comunicações, a realidade é “perspectival”. 

Utilizar um teste como instrumento problematizador da prática e a leitura e interpretação do 

mesmo foi de suma importância para que a construção se estabelecesse de forma coletiva e 

tendo como base os sujeitos. O fato deles terem o entendimento da problemática coloca o 

pesquisador numa dialética que faz com que o grupo se perceba na perspectiva construtora. Os 
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resultados dos dados coletados, por meio dos dispositivos de coletas de informações para 

levantamento das noções subsunçoras e suas dimensões, contribuíram para um entendimento 

da realidade, que advém da produção dos atores sociais, estudantes e familiares. Macedo (2010, 

p.10) faz referência ao fato de que no processo de construção do conhecimento, a 

Etnopesquisa Crítica não considera os sujeitos do estudo um produto descartável de valor 

meramente utilitarista. Entende como incontornável a necessidade de construir juntos; traz 

pelas vias de uma tensa interpretação dialógica e dialética a voz do ator social para o corpus 

empírico analisado e para a própria composição conclusiva do estudo, até porque a 

linguagem assume aqui um papel co-construtivo central. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Entrar no mundo do outro, com toda sua efervescência cultural é um desafio, entretanto, esse é 

o maior exercício que o pesquisador pode ter durante o trajeto de seu itinerário investigativo. 

Para tanto, torna-se indispensável um lastro teórico que possibilite a reflexão e ação frente ao 

problema e contexto da pesquisa. Acreditando que esta pesquisa pauta-se em uma proposta se 

pesquisa formação do sujeito da EJA do Sesi, corroboramos com Macedo (2014) quando 

caracteriza a aprendizagem como um processo que desafia o sujeito a buscar compreender a 

realidade em que vive a partir das suas ações, intenções, mediações interesses, desejos e 

escolhas. Ainda para Macedo (2014), “toda aprendizagem envolve mudanças, deslocamentos, 

retomadas, ressignificações e possibilidade de rupturas, onde a resultante desse processo o 

aprendizado), se configura na aquisição de saberes e fazeres...” Freire também contribui com 

esta pesquisa, na medida em que nos inspira a pensar em uma prática mais dialógica e 

significativa. Contamos também com Soares (2002), para  compreendemos letramento como, o 

estado ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e de escrita, de quem participa 

de eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do processo de 

interpretação dessa interação. Entender a função e aplicação das letras e também dos números 

nas diversas situações da vida diária constitui-se num ato de letramento, ou seja, o Letramento 

Matemático. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O mais interessante do itinerário da investigação está no fato dos sujeitos terem levados para 

seu lugar, que nesse contexto se caracteriza por sua família, a tarefa para ser executada com 

todos e entender como foi feito uso do tabuleiro, ou seja, das letras e números e sinais para 

representar o seu orçamento. O conjunto de reflexões dos sujeitos, nos levam a refletir acerca 

das diversas apreensões sobre o orçamento familiar e sobre a alfabetização matemática, onde 

utilizam letras e números de forma descritiva, lógica, representativa. Poucos foram os sujeitos 

que atribuíram uma representação significativa a importância do orçamento familiar no 

cotidiano. Portanto, refletimos que o letramento, foco da pesquisa se traduz enquanto 

matemático, no recorte de Fonseca (2004, p.27), como habilidades constituintes das estratégias 

de leitura que precisam ser implementadas para uma compreensão da diversidade de textos que 

a vida social nos apresenta com frequência e diversificação cada vez maiores. 

 

CONSIDERAÇÕES 
 

Esta pesquisa pretende demonstrar que letramento e educação matemática não são conceitos 

distantes, na perspectiva de práticas sociais. Na verdade, o letramento se reflete na educação 
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matemática, onde a mesma se debruça para ter sua representação e significância, sobretudo na 

Educação de Jovens e Adultos, ou seja, letrar um jovem ou um adulto matematicamente não 

significa ensiná-lo decodificar símbolos na perspectiva da leitura e escrita apenas, mas sim 

ensiná-los a utilizá-los para representar aspectos sociais e cotidianos, uma vez que, os sujeitos 

são dotados de conhecimentos advindos das diversas situações que se deparam ao longo de sua 

vida, e a matemática está presente em quase, se não todos os momentos, por isso essa proposta 

trouxe resumidamente essa relação reforçando o papel social da educação matemática, que tem 

por responsabilidade promover o acesso e o desenvolvimento de estratégias e possibilidades de 

leitura do mundo para as quais conceitos e relações, critérios e procedimentos, resultados e 

culturas matemáticos possam contribuir, como reafirma Fonseca (2004,p.12). Em sala de aula, 

o trabalho com a matemática não deve diferir do trabalho com a língua portuguesa. É importante 

criar um ambiente convidativo com materiais que estimulem a aprendizagem. Podem ser 

disponibilizados gráficos, jogos, calendário, material dourado, ábacos, tabelas etc. Neste caso 

foi utilizado um tabuleiro com letras, números e sinais. É fundamental comprovar que a 

matemática está presente no dia a dia de diversas formas: compras, trabalho, como no 

orçamento familiar. Durante a vida, o aluno vai desenvolvendo estratégias de letramento, mas 

é na escola que acontece a sistematização dos conhecimentos adquiridos e é nela que as 

habilidades matemáticas precisam ser potencializadas, pois elas são a capacidade de 

mobilização de conhecimentos associados à quantificação, à ordenação, à orientação e às suas 

relações, operações e representações, na realização de tarefas ou na resolução de situações-

problema, tendo sempre como referência tarefas e situações com as quais a maior parte da 

população brasileira se depara cotidianamente, como traz Fonseca (2004, p. 13) . Outra coisa 

importante é mostrar que nem sempre a matemática está associada a números e símbolos. A 

capacidade de comparar, estimar e deduzir a partir de situações-problemas também está 

presente na matemática. Em muitas situações cotidianas, utiliza-se de estratégias matemáticas 

para se obter a resolução. Quando isso se torna claro para o aluno, ele começa a perceber que a 

matemática não dificulta, ao contrário facilita a vida. O trabalho pincela de forma bem positiva 

essa relação entre letramento e educação matemática, além disso ele também deixa bem latente 

a marca da pesquisa a partir do sujeito, aqui fica evidente, principalmente no que tange a 

pesquisa em Educação de Jovens e adulto, que este método dialoga de forma bem harmoniosa 

com as práticas nessa modalidade de ensino e, quando se tem pais e filhos, jovens e adultos 

numa relação de troca de saberes tudo se torna bem mais produtivo.  
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