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RESUMO 

O mundo encontra-se em constante transformação e na educação não é diferente. Os alunos 

não são mais os mesmos, a tecnologia avançou e a metodologia do ensino de matemática 

também precisa procurar formas mais atrativas e dinâmicas para que o aluno compreenda os 

conteúdos matemáticas. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo principal  

contribuir no processo formativo do ensino de matemática dos alunos do curso de Formação 

de Docentes do Colégio Estadual Túlio de França por meio de ações fundamentadas nas 

práticas da resolução de problemas e da utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras, com o 

intuito de promover uma aprendizagem com significado e compreensão. Para tanto, 

desenvolveu-se uma pesquisa-ação com abordagem quali-quantitativa e objetivo exploratório-

descritivo com a participação de 21 estudantes das turmas de 3ª e 4ª série do curso de 

Formação de Docentes, os quais participaram de sete encontros que ocorreram nas 

dependências do colégio no período noturno. Os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados foram: a) questionário diagnóstico; b) observação participativa; c) diário de campo; d) 

registro fotográfico; e) questionário prognóstico, o qual serviu como feedback das atividades 

realizadas, da contribuição da construção do conhecimento e do alcance dos objetivos 

propostos foram alcançados. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois, com a aplicação 

das oficinas, os alunos compreenderam algumas metodologias que podem ser aplicadas para 

um melhor entendimento dos conceitos matemáticos, tanto para si mesmos, como para o 

ensino das crianças. Observou-se, ainda, a necessidade de continuação do projeto para 

complementar a formação dos futuros professores/alfabetizadores.  

Palavras-chave: Aprendizado com significado. Ensino de Matemática. Formação de 

professores. Atividades lúdicas 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The world is constantly changing and education is no different. Students are no longer the 

same, technology has advanced and the methodology of mathematics teaching also needs to 

look for more attractive and dynamic ways for the student to understand mathematical 

content. In this way, the present work had as main objective to contribute in the formative 

process of the mathematics teaching of students of the Teacher Training course of the Túlio de 

França School through actions based on the practices of problem solving and the use of games 

and toys, with the aim of promoting meaningful and understanding learning. To this end, an 

action research was developed with a qualitative-quantitative approach and an exploratory-

descriptive objective with the participation of 21 students from the 3rd and 4th grades of the 

Teacher Training course, who participated in seven meetings that took place in the school at 

night. The instruments used for data collection were: a) diagnostic questionnaire; b) 

participatory observation; c) field diary; d) photographic record; e) prognostic questionnaire, 

which served as feedback on the activities carried out, on the contribution to knowledge 

construction and on the achievement of the proposed objectives. The results obtained were 

satisfactory, because, with the application of the workshops, the students understood some 

methodologies that can be applied for a better understanding of mathematical concepts, both 

for themselves and for the teaching of children. It was also observed the need to continue the 

project to complement the training of future teachers. 

Keywords: Meaningful learning. Mathematics Teaching. Teacher training. Playful activities. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o mundo transformou-se de maneira ampla e profunda. Essas 

transformações de natureza científica, tecnológica, política, econômica, social e cultural têm 

levado a enfrentar sucessivos e complexos acontecimentos que modificam vidas em diversos 

aspectos. Essas mudanças requerem das escolas e dos educadores adequações e atualizações 

constantes, visando ao acompanhamento do volume de informações aos quais se tem acesso, o 

que leva a escola a assumir uma nova postura fundamental à formação de indivíduos críticos, 

autônomos e proativos. 

Sendo assim, faz-se necessário tornar a sala de aula um lugar estimulante, que 

desperte a curiosidade dos alunos e que tenha uma variedade de materiais e 

atividades, pois a base da qualidade no ensino está nas ‘mãos’ das professoras (es), 

que tem como responsabilidade despertar o aluno para a aprendizagem 

(PERRENOUD, 2000, p. 29). 

Por isso, é preciso desenvolver planos de trabalho que façam com que os alunos 

saibam enfrentar melhor as dificuldades relacionadas aos conteúdos matemáticos, 

proporcionando-lhes uma relação entre o que conhecem e os novos conceitos que irão 

construir, a fim de possibilitar uma aprendizagem com significado e compreensão. “Assim, 

faz-se necessário o desenvolvimento de efetivos instrumentos de aprendizagem que 

possibilitem, não apenas um fazer matemático mecânico e estruturado, mas principalmente, o 

desenvolvimento da compreensão a respeito do tópico em questão” (CARDOZO, 

POSSAMAI, MENGHELLI, 2020, p. 219). 

Considerando que o aluno matriculado nos anos iniciais está na faixa etária de 6 a 11 

anos, Rego (2003) escreve que, segundo os estudos de Piaget, dos 7 aos 12 anos as crianças 

encontram-se no estágio de operações concretas, em que a capacidade de raciocinar 

logicamente é eficaz se estiver apoiado em objetos concretos, ou seja, para que a criança tenha 

maior compreensão dos assuntos trabalhados, é fundamental que os conteúdos se relacionem 

ao seu cotidiano, seus conhecimentos e suas necessidades.  

Assim, os professores precisam buscar maneiras de tornar a aprendizagem efetiva, a 

qual tenha significado e seja compreendida pela criança, estabelecendo um elo entre o que ela 

conhece com o conteúdo que lhe será apresentado. 

Van de Walle (2009) ressalta que nós usamos as ideias que já temos para construir uma 

nova ideia, desenvolvendo, nesse processo, uma rede de conexões entre elas. Quanto mais 

ideias forem usadas e mais conexões forem formadas, melhor a nossa compreensão. Quando 
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uma ideia é aprendida efetivamente, a aprendizagem de novas ideia ocorre mais facilmente 

promovendo significado para o que se aprende. 

Caso não seja proporcionada uma aprendizagem com significado e compreensão, as 

aulas tendem a ser cansativas, desestimulantes e sem sentido, pois prevalecerá apenas a 

repetição de exercícios, os quais, quando não compreendidos, são rapidamente esquecidos. 

Verifica-se que essa aprendizagem sem compreensão tem reflexos negativos, os quais 

podem ser quantificados por meio das avaliações externas, como, por exemplo, o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), que apontou, em 2019, um percentual de 5,22%, 

cerca de 6.721 estudantes paranaenses, que se encontram nos níveis 0 e 1. Isso significa que 

ao chegarem no final do 5º ano do Ensino Fundamental, esses não sabem realizar as quatro 

operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão), constatando que não 

apresentam o mínimo de conhecimento matemático necessário. 

Embora a importância da matemática na sociedade atual seja incontestável, sabe-se 

que ainda é vista como um componente curricular que pode ser difícil se mal compreendido, e 

isso se deve à educação tradicional, na qual os conceitos matemáticos são repassados pelos 

professores, e os alunos apenas os memorizam sem ter compreensão e conhecimento das suas 

possíveis aplicabilidades. 

A partir de uma visão mais ampla da matemática, percebe-se que a sua utilização não 

está apenas nos cálculos dos livros didáticos, mas também na leitura do calendário, na 

contagem dos dias, dos colegas que estão em sala, na quantidade de meninas e de meninos, na 

comparação entre o número de meninos e de meninas, na altura, no peso e na resolução de 

problemas cotidianos ou elaborados de acordo com a idade de cada criança ou grupo.  

No campo da educação, a partir da crítica às práticas dicotômicas que separam o 

conhecimento científico do conhecimento que o aluno carrega consigo (BAADE; 

BRANDENBURG; GONZÁLEZ VELASCO, 2020), surgiram novos conceitos com a 

finalidade de reaproximar a educação da escola à vida do aluno. Um desses conceitos é a 

ludicidade que segundo Santos (2007, p. 60) é: 

[…] uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas 

como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, 

prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, 

comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

Luckesi (2004) afirma que a atividade lúdica é aquela que propicia à pessoa que a vive 

uma sensação de liberdade, um estado de plenitude e de entrega total para essa vivência. “O 
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que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age ludicamente, vivencia 

uma experiência plena.” (LUCKESI, 2006, p. 2). 

Outro conceito que pretende reaproximar o que foi separado e quer enfatizar a 

importância de “religar” os saberes é a ecoformação. A ecoformação busca despertar um 

crescimento integral das pessoas a partir da interação dessas com o meio em que vivem, assim 

como com os demais seres vivos e não vivos, interligando os diversos tipos de vida do 

universo (SUANNO, 2014).  

Em concordância com essa concepção, Silva (2008, p. 100) afirma que a ecoformação 

é “uma educação ao longo da vida e em todos os setores da prática humana, mediada pela 

relação do homem consigo mesmo, com os outros e com o ambiente”. 

Nesse aspecto, Torre (2009, p. 24) entende “a ecoformação como uma maneira 

sintética, integradora e sustentável de entender a ação formativa, sempre em relação com o 

sujeito, a sociedade e a natureza”. A ecoformação caminha em conjunto com a 

transdisciplinaridade, pois, uma vez que ela visa à integração dos saberes e das diversas 

dimensões da realidade, também interliga os diferentes tipos de vida do universo.  

Por sua vez, a transdisciplinaridade, “[...] pode ser compreendida como um princípio 

epistemológico que se apresenta em uma dinâmica processual que tenta superar as fronteiras 

do conhecimento mediante a integração de conceitos e metodologias” (MORAES, 2010, p. 

34). Para Nicolescu (2014), a transdisciplinaridade tem relação com o que está entre quaisquer 

disciplinas, através e além delas.  

Nessa perspectiva de compreensão do mundo e da educação integral, busca-se a 

transformação dos espaços escolares e de vivência e o trabalho com conteúdos e saberes de 

forma integradora a fim de desenvolver o pensamento complexo que, segundo Petraglia 

(2013), é um tipo de pensamento que não separa, mas une e busca as relações existentes entre 

os diversos aspectos da vida. Trata-se, em suma, de um pensamento que integra os diferentes 

modos de pensar, opondo-se a qualquer mecanismo disjuntivo. 

No Ensino Fundamental, o pensamento complexo pode ser considerado uma 

possibilidade de integrar e de relacionar diferentes saberes a partir de uma prática 

contextualizada e conectada globalmente, já que, para Velasco (2011, p. 1), esse tipo de 

pensamento tem como aspecto fulcral a religação, pois “[…] possibilita entrelaçar 

conhecimentos, ideias, princípios e aplicar a complexidade em qualquer atividade e situação 

[…]”. 

Nesse contexto, insere-se o Colégio Estadual Túlio de França da cidade de União da 

Vitória, o qual atende a alunos do Ensino Fundamental Integral de 6º a 9º ano, Ensino Médio, 
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Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança no Trabalho e o curso de Formação de 

Docentes (antigo Magistério), cujos alunos foram alvo da presente pesquisa. 

O colégio situa-se na área central do município, atendendo a alunos de todos os bairros 

união vitorienses e dos municípios vizinhos como Porto União, Paula Freitas, Paulo Frontin, 

Porto Vitória e General Carneiro. O curso de Formação de Docentes é o grande responsável 

pela participação dos municípios vizinhos. 

Além das aulas que integram o currículo, o curso de Formação de Docentes promove 

anualmente, no mês de setembro, a Jornada Tuliana e, no mês de outubro, o Dia de Brincar. 

A Jornada Tuliana é uma atividade com duração de uma semana em que os alunos 

participam de palestras e de oficinas nas mais diversas áreas, todas voltadas para a sua 

formação. 

Já o Dia de Brincar é uma atividade mais lúdica, organizada pelos alunos do curso 

com o intuito de agradecer às escolas municipais que os acolhem em seus estágios. Nesse dia, 

promovem-se atividades de pintura facial, brincadeiras, contação de histórias, algodão doce, 

pipoca e outras atividades que possam ser integradas ao dia de acordo com a edição. 

Em conversa com a coordenadora do curso, essa relatou que nunca houve uma 

formação específica em matemática para os alunos do Curso de Formação de Docentes, e que 

o único contato que esses têm com os conceitos e as metodologias matemáticas se dá nas 

aulas de Metodologia do Ensino de Matemática, ministradas na 3ª e 4ª séries. 

Diante disso, buscou-se a parceria da escola com a proposta de promover uma 

formação complementar aos alunos da 3ª e 4ª séries do curso de Formação de Docentes com 

ênfase aos conteúdos de matemática. 

O problema que norteia esta pesquisa vem da observação de situações que 

demonstram a dificuldade de alguns professores e, consequentemente, de alguns alunos a 

relacionar os conhecimentos matemáticos adquiridos em sala de aula ao cotidiano vivenciado 

por ambos. 

Observa-se, então, a necessidade de formação específica e complementar aos futuros 

professores do ensino fundamental – anos iniciais, em forma de encontros/oficinas para 

estimular a criatividade, compreensão, apresentando-lhes os dados obtidos nas avaliações do 

SAEB e fornecendo meios didáticos para contribuir e acrescentar em suas práticas 

pedagógicas, desmistificando que a matemática é algo abstrato, distante e difícil. 

Desse modo, o problema de pesquisa formulou-se da seguinte maneira: como 

contribuir no processo formativo do ensino de matemática dos alunos do curso de Formação 

de Docentes do Colégio Estadual Túlio de França por meio de ações fundamentadas nas 
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práticas da resolução de problemas e utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras, com o 

intuito de promover uma aprendizagem com significado e compreensão? 

Diante do problema apresentado, estabeleceu-se o seguinte objetivo geral: contribuir 

para o processo formativo do ensino de matemática dos alunos do curso de Formação de 

Docentes do Colégio Estadual Túlio de França por meio de ações fundamentadas nas práticas 

da resolução de problemas e utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras com o intuito de 

promover uma aprendizagem com significado e compreensão. 

E, por conseguinte, definiram-se os seguintes objetivos específicos:  

A) Oportunizar, por meio da formação complementar, um espaço para troca de 

experiências e coleta de dados referentes às possíveis dificuldades enfrentadas pelos futuros 

professores nos conteúdos matemáticos referentes ao Ensino Fundamental I. 

B) Explorar meios didáticos e metodológicos que garantam aos futuros professores 

embasamento para uma aula de matemática de qualidade. 

C) Analisar os impactos observados nos alunos/professores após o trabalho com a 

proposta em questão. 

Tendo em vista o processo científico e tecnológico que leva a muitas mudanças na 

sociedade, acredita-se ser importante a reflexão sobre a educação e a formação de professores, 

uma vez que a realidade escolar hoje é outra. Os paradigmas educacionais estão em 

transformação e a formação inicial nem sempre os prepara de forma integral para os desafios 

a serem enfrentados. 

Partindo desse princípio, a formação complementar e continuada de professores torna-

se algo indispensável para que esse profissional se transforme em um agente de construção de 

sua profissão, de sua carreira e de seu processo. 

As práticas pedagógicas, quando pautadas numa perspectiva de criatividade e de 

reflexão, transformam o ambiente educativo em um espaço agradável de convivência, 

possibilitando aos professores e aos estudantes uma aprendizagem com significado e 

compreensão. 

É nesse sentido que ambientes educativos construídos colaborativamente favorecem o 

desenvolvimento integral da criança por envolverem não somente a dimensão intelectual, mas 

todo o contexto no qual se encontra inserido. Portanto, criar cenários ecoformadores tende a 

proporcionar o desenvolvimento integral, representando um grande diferencial na formação 

humana das crianças. Essa é uma condição essencial para fomentar o protagonismo infantil, 

promovendo iniciativas que expressem tanto a autonomia como a interdependência, o que 

possibilita a tomada de decisão e a resolução de problemas. 
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Daí surge a necessidade de analisar a trajetória desses profissionais ou estudantes para 

identificar suas crenças, dificuldades e bloqueios. Problemas esses que podem ser trabalhados 

para ser superados e/ou rompidos, contribuindo para uma aprendizagem com significado e 

compreensão tanto dos futuros professores como para os alunos dos anos iniciais.  

Para Freire (2008), trazer questões do cotidiano dos alunos e fazer com que a 

problematizem, supera a ideia de se usar um problema do cotidiano do aluno para, a partir 

dele, introduzir conceitos pré-selecionados pelo professor, pois passa a aprender por 

associação. 

Esse ato demonstra uma educação que visa a desenvolver com o educando e não sobre 

ele de modo que a educação não seja intitulada, como Freire (2008, p. 66) define “educação 

bancária”, na qual o aluno é apenas um receptor de conteúdo. 

Em vista disso, a escola precisa, juntamente com seus docentes e equipe pedagógica, 

estar atenta às transformações do mundo, buscando trazer os conhecimentos para sala de aula 

o mais contextualizados possível. 

Miquelin (2009, p. 146) enfatiza que “a escola que vemos permanece alheia a isso, 

suas discussões e conteúdos ainda privilegiam a ciência de séculos passados, sem 

problematizar a onda tecnológica que a cerca e adentra também seus muros”. 

Diante disso, surge a necessidade de a escola estar em constante transformação, 

atualizando-se e cumprindo o seu compromisso de ensinar cada vez mais, respeitando as 

diferenças e as individualidades de seus alunos, problematizando a sua realidade e 

encontrando soluções, em união com a comunidade escolar, aos problemas vivenciados no 

cotidiano.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE ACORDO COM O SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB)  

Para obter uma visão panorâmica sobre o desempenho dos alunos na aprendizagem da 

matemática, observou-se os dados obtidos e informados nas avaliações externas realizadas 

com os estudantes de todo o território brasileiro, até chegar na realidade da região onde será 

realizada a aplicação do projeto em questão. 

No Brasil, o monitoramento da aprendizagem dos estudantes das escolas e das redes 

de ensino se realiza por meio das avaliações externas de desempenho, tais como a prova do 

SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), desde 1995, e a Prova Brasil, desde 2005, 

dando-se a sua realização a cada dois anos, de modo alternado, aplicadas aos estudantes dos 

5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Os alunos são desafiados 

a responder questões de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com foco na 

resolução de problemas. 

Tais avaliações têm caráter diagnóstico em larga escala, os quais objetivam oferecer 

subsídios à elaboração, ao monitoramento e ao aprimoramento de políticas com base em 

evidências, permitindo que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação 

praticada no país (SAEB 2021). As médias de desempenho nessas avaliações também 

subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ao lado das 

taxas de aprovação. 

Em análise do documento apresentado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos 

Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira) do ano de 2017, dos 7.981.337 alunos matriculados nas 

séries/ano às quais se aplica a avaliação do SAEB (5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª 

série do Ensino Médio), 3.116.276 (39,04%) estão matriculados no 5º ano e destes 400.292 

(12,84%) são da Região Sul, sendo esses o foco do nosso estudo (INEP, 2018). 

Referindo-se à proficiência média em matemática, pode-se observar, no gráfico 1 que 

a Região Sul apresenta média de proficiência no 5º ano, superior à média nacional. 
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Gráfico 1 - Proficiência Média dos estudantes por estado – 5º ano Ensino Fundamental - Matemática 

 

Fonte: Saeb (2017). 

O resultado leva a pensar que a educação matemática nessa região está dentro do 

esperado. Porém, ao se fazer uma análise mais aprofundada, observa-se que inúmeros 

municípios sulistas se apresentam abaixo do esperado como se pode verificar na figura 1. 

Figura 1 - Proficiência média por município - 5º ano do Ensino Fundamental – Matemática 
 

 

De acordo com a figura 1 em comparação ao gráfico 1, o estado do Rio Grande do Sul 

é o que requer maior atenção, pois sinaliza vários municípios (cor amarela) abaixo da média 
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nacional (224,1). Os demais encontram-se acima da média esperada, uma vez que apresentam 

a cor azul. 

Mesmo com alguns municípios necessitando de atenção diante do seu resultado 

insatisfatório na avaliação do SAEB, pode-se dizer que a média em proficiência matemática, 

não somente na região Sul, mas em todo o Brasil, vem aumentando, conforme apresenta o 

gráfico 2. 

Gráfico 2 - Ganho de aprendizagem por estado entre 2011, 2013, 2015 e 2017 – Matemática – 5º ano do Ensino 

Fundamental 

 
Fonte: SAEB, 2017. 

O gráfico 2 traz a possibilidade de comparar os resultados obtidos nas edições de 2011 

(azul escuro), 2013 (amarelo), 2015 (vermelho) e 2017 (barras azuis clara) quanto à evolução 

dos resultados da Avaliação do SAEB para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental na 

modalidade de matemática. 

Percebe-se que entre as edições de 2011 e 2013 nem todos os estados tiveram ganho 

de aprendizagem, como é o caso do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, 

Bahia, Pará e Amapá.  

Já na edição de 2015, apenas Goiás não superou os resultados de 2013, e, para a 

edição de 2017, todos os estados tiveram ganho de aprendizagem, exceto o Mato Grosso do 

Sul cujo ganho de aprendizagem mostrou-se inferior a todas as edições comparadas. 

A figura 2 demonstra que essa melhoria dos resultados do Ensino Fundamental vem 

sendo observado desde 2005, momento no qual a maioria dos municípios não atingia a meta 

proposta pelo IDEB em 2015, mas, na última edição de 2019, a maior parte do território 

brasileiro apresenta médias de acordo com o esperado. 
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Figura 2 - Ano iniciais do ensino fundamental 

 

Fonte: MEC/Inep, 2019.  

Na figura 2, observa-se claramente que, em 2005, ano do início da aplicação do IDEB, 

a maior parte do Brasil encontrava-se em vermelho, significando isso que a maioria dos 

municípios brasileiros tiveram notas abaixo de 3,7. O esperado para tal edição era de 3,8 

(valor obtido através cálculo do indicador de rendimento, 0,83 (taxa de aprovação), 

multiplicado pela média padronizada, 4,58 (médias de desempenho nos exames aplicados pelo 

Inep)). 

A partir de 2005 o IDEB passou a propor metas anuais como é apresentado na tabela 

1. 

Tabela 1- Ideb Total – Anos iniciais do Ensino Fundamental – 2005 a 2019 

 

Fonte: MEC/Inep, 2019. 
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No entanto, a partir de 2015, havia metas estabelecidas pelo IDEB para as avaliações 

do SAEB, porém a figura 2 e a tabela 1, mesmo demostrando crescimento do nível de 

aprendizagem, não ilustram uma tendência de alcance para esta meta.   

Já os dados divulgados pelo MEC na última edição do SAEB (2019) apontam à 

participação de 5.660.208 (80,99%) dos 6.989.131 estudantes previstos para a avaliação, 

sendo esses distribuídos no 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

A meta proposta pelo IDEB para 2019 era de 5,7 foi atingira por grande parte dos 

municípios brasileiros conforme demostra a figura 2 (cor verde escuro, médias acima de 6,0). 

Todavia, mesmo com grande parte dos municípios atingindo a meta proposta pelo 

IDEB (5,7), observa-se, na figura 2, no ano 2019, uma grande desigualdade nos resultados 

apresentados, pois muitos municípios da região norte atingiram notas abaixo de 3,7 (cor 

vermelha). Uma quantidade considerável de municípios atingiu notas entre 3,8 e 4,9 (cor 

amarela), o que demostra que a educação brasileira é desigual. 

Silva Júnior e Sampaio (2010) embasam a questão de uma educação desigual quando 

mencionam que essa desigualdade ocorre devido à renda social, acesso e permanência na 

escola, relação demanda e oferta, as habilidades individuais e a qualidade da educação. 

O que significa que a diferença dos resultados sempre existirá, pois a realidade de cada 

estado, município e escola é diferente. Além da média nacional proposta pelo IDEB para cada 

edição (5,7 para 2019), os alunos também são classificados de acordo com as suas 

competências matemáticas, estando essas distribuídas em 10 níveis, para os quais há 

determinadas habilidades que o aluno deve ser capaz de manifestar (Anexo A). 

Na edição de 2019, em âmbito nacional, havia uma previsão de 2.581.685 alunos para 

participar da avaliação do SAEB, sendo que a adesão foi de 2.200.934 estudantes, que 

corresponde a 85,25% do esperado para o 5º ano do Ensino Fundamental. Desses, 128.765 

pertencem à rede estadual e municipal do estado do Paraná, estado esse, que teve média de 

proficiência em matemática de 6,4, média superior ao proposto, 5,7. Os alunos participantes 

dessa edição do SAEB ainda foram divididos de acordo com suas competências como se pode 

observar no gráfico 3. 
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Gráfico 3- Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência – Matemática – 5º ano – Estado do 

Paraná 

 

Fonte: MEC/Inep, 2019. 

Considerando as competências dos alunos participantes da edição de 2019 do SAEB, 

observa-se que as maiores porcentagens se encontram nos níveis 5, 6 e 7, totalizando 51,7%. 

Nesses níveis, os alunos, de modo geral, são capazes de: determinar áreas de figuras 

planas; resolver problemas do cotidiano envolvendo as quatro operações; localizar 

informações; associar figuras geométricas elementares (quadrado, triângulo e círculo) a seus 

respectivos nomes; interpretar as horas e utilizá-la para determinar o início e o final de 

eventos; associar algumas frações, converter hora em minutos, semana em dias; conhecer o 

sistema monetário; localizar e interpretar os dado de tabelas e gráficos, determinar 

porcentagens simples, reconhecer as figuras geométricas a partir de suas planificações, 

determinar o perímetro de um retângulo com as medidas de comprimento e largura 

explicitados, converter medidas dadas em toneladas para quilogramas, entre outras 

habilidades descritas no anexo A (níveis de 1 a 7), pois entende-se que, quando um alunos está 

no nível 7, por exemplo, ele tem domínio sobre as habilidades dos níveis anteriores. 

Porém algo que se pode observar e que necessita de atenção é que 5,22%, cerca de 

6.721 estudantes, encontram-se nos níveis 0 e 1, significando isso que ao chegarem no final 

do 5º ano do Ensino Fundamental não sabem realizar as quatro operações básicas (adição, 

subtração, multiplicação e divisão), ou seja, não apresentam o mínimo de conhecimento 

matemático. 

Nesse ínterim, analisando os níveis de proficiência em matemática dos 627 alunos 

matriculados nas escolas do município de União da Vitória, observa-se, no gráfico 4, que tais 

estudantes apresentam habilidades intermediárias, pois encontram-se nos níveis 4, 5 e 6, os 

quais correspondem 65,44%. 
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Gráfico 4 - Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência – Matemática – 5º ano – Município 

de União da Vitória 

 

Fonte: MEC/Inep, 2019. 

Um ponto relevante para o município de União da Vitória é que os níveis 0 e 1 

apresentam uma porcentagem muito pequena 0,96%, ou seja, apenas seis alunos não 

apresentam nenhuma habilidade matemática, já os demais aqui analisados apresentam 

habilidades matemáticas satisfatórias. 

Diante dos dados apresentados e analisados, conclui-se que os índices de proficiência 

em matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental vêm apresentando melhorias e 

alcançando as metas propostas pelo IDEB, porém deve-se observar que esses são índices de 

avaliação externa que podem não representar as escolas em sua plenitude. 

1.2 A EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DAS LEIS E O DESAFIO DE UMA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA DE QUALIDADE 

A Matemática é uma das Ciências mais antigas, a qual está presente na vida das 

pessoas desde os tempos mais remotos. Inicialmente era usada apenas para comparações de 

quantidades. No entanto, vem sendo a cada dia mais utilizada e potencializada, não somente 

na matemática pura e aplicada, mas em diversas áreas afins, como, por exemplo, Química, 

Física, Contabilidade, Engenharia e Culinária. 

Essa evolução não é mérito apenas da matemática, mas sim de toda uma sociedade que 

vem se transformando em uma velocidade frenética, que nem sempre é acompanhada pela 

escola. 

Embora a matemática seja vista como uma ciência difícil, destinada a uma parcela da 

população, sabe-se que isso não procede. A escola tem investido cada vez mais em uma 

educação para todos, por isso a matemática não pode e não deve ficar de fora, visto que é uma 

ciência utilizada na vida diária das pessoas. 
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Para que se obtenha êxito no conteúdo ensinado é necessário haver uma dialética na 

educação, com conteúdos que correspondam às expectativas do educando, interagindo com o 

mundo e com a realidade social no instante no qual os conceitos científicos orientam os 

espontâneos e constituem o conhecimento verídico pronto para ser utilizado na vida (SILVA, 

2010). 

Diante disso, pode-se observar que, assim como todos os conteúdos ensinados, a 

matemática deve ter uma relação com a criança para que haja assimilação. Para que isso 

ocorra, o docente necessita de uma formação sólida, com embasamento científico e 

conhecimento do contexto atual. 

Silva (2010, p. 7) aponta o seguinte: 

Ser professor de Matemática ou de qualquer outra disciplina, no contexto atual, 

incide em mediar e facilitar um aprendizado com máximo de funcionalidade social, 

pensando o currículo como uma fonte infindável de subsídios para promover a 

dialética entre saber espontâneo e o saber sistematizado. O ato da constituição do 

currículo é, portanto, o momento no qual o professor explora o contexto social do 

aprendiz e veicula o conhecimento clássico acumulado pela cultura aos caminhos 

para a efetivação de uma aprendizagem significativa. 

No âmbito de uma educação para a sociedade e para todos, essa já foi enunciada em 

várias leis, as quais garantiam que a população a ela tivesse direito. No tocante a esse 

contexto, pode-se observar que as Constituições abrangem a Educação como algo genérico, 

algumas deram maior ênfase, outras menos. A Constituição que teve maior preocupação com 

o ensino foi a atual, de 1988, a qual dedica a seção I do Capítulo III totalmente ao direitos da 

educação, sendo essa dever do Estado e da família, obrigatória (dos 4 aos 17 anos) e gratuita, 

com igualdade de condições, acesso e permanência, garantia de acesso quando fora da idade, 

atendimento especializado, o qual oferecerá liberdade de aprender, ensinar e divulgar saberes, 

qualidade de ensino, destinação de recursos, valorização, piso salarial e plano de carreira para 

os professores. (BRASIL, 1988) 

Vale destacar que a educação vem sendo amparada pelas Leis de Diretrizes e Bases 

(LDB) iniciando pela LDB nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, sendo substituída pela Lei 

nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 até se chegar na lei vigente Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. As LDBs foram criadas para garantir o direito a toda população de ter acesso à 

educação gratuita e de qualidade para valorizar os profissionais da educação, estabelecer o 

dever da União, do Estado e dos Municípios com a educação pública. Vale ressaltar que a 

atual LDB já recebeu algumas atualizações, tais como Lei 10.709, de 2003; Lei 10.870, de 

2004 […] lei 13.796, de 2019. 
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No entanto, a LDB por ser um documento de regulação da educação nacional, em 

linhas gerais, não orienta sobre os conteúdos a serem administrados nas séries/anos. Os 

documentos que apresentam esse caráter de regulação de conteúdos são os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e atualmente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

ambos têm como objetivo dar igualdade de acessos às informações (universalização do saber) 

em todo o território brasileiro, sendo que permitem a flexibilização desses conteúdos de 

acordo com as diversidades locais. 

Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, como já citado anteriormente, 

esses foram criados com o objetivo de haver uma base única e comum para o ensino 

fundamental de 1ª a 8ª série a partir dos anos de 1997 e 1998. 

De acordo com o Portal da Educação: 

O PCN foi desenvolvido para suprir uma necessidade que o ensino no Brasil possui, 

em ter autonomia para poder trabalhar os conteúdos nas escolas, conforme a 

necessidade e regionalidade e o contexto em que a escola estava inserida. Esses 

conteúdos bases precisavam ser trabalhados por etapas, onde o aluno, no final de 

cada etapa, como no ensino fundamental ou no ensino médio, obtivesse certos 

conhecimentos necessários para o exercício da cidadania, até mesmo para estar 

preparado para a vida profissional. 

Com a criação do PCN o governo tinha como objetivo garantir que todos os alunos, 

em qualquer lugar do país pudessem usufruir, de um conjunto básico de 

conhecimento, ofertado pelas escolas. O PCN não é uma regra disponibilizada pelo 

MEC para as escolas e professores, mas sim, parâmetros e diretrizes que servem 

como base para a educação brasileira. 

Com o passar dos anos, os PCN se tornaram desatualizados. Assim se fez necessária a 

formulação de um documento atualizado e de acordo com o momento político que se vive, o 

que já era previsto no Plano Nacional de Educação. A partir disso, elaborou-se a BNCC que 

contou com a colaboração de toda a sociedade entre os anos de 2015 a 2017, sendo 

homologada pelo MEC em dezembro de 2017 e agora está em processo de implementação em 

todos o país. 

Mesmo com a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados para cada etapa de 

educação não quer dizer que haja qualidade do ensino e da formação adequada dos 

professores, por isso se faz necessária a criação de algumas políticas públicas. Segundo 

Secchi (2010): 

Uma política pública possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública 

e resposta a um problema público; em outras palavras, a razão para o 

estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um 

problema entendido como coletivamente relevante. (SECCHI, 2010, p.2). 

 

Diante da situação de muitas crianças concluírem seus estudos sem os conhecimentos 

básicos esperados, em 2012, por meio da Portaria n° 867, criou-se o Pacto Nacional pela 
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Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O programa surge com o propósito de garantir o 

direito de alfabetização plena, até o final do ciclo de alfabetização, buscando contribuir para o 

aperfeiçoamento profissional dos professores alfabetizadores, que, muitas vezes, não 

apresentam em sua formação inicial os requisitos necessários para lecionar tais conteúdos. 

O PNAIC constitui-se por um conjunto integrado de ações, materiais e referências 

curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo MEC, tendo como eixo principal a formação 

continuada de professores alfabetizadores. 

Curi, em seus estudos, faz um apontamento muito significativo (2004 apud 

VASCONCELLOS; BITAR, 2007, p.162):  

[...] quando professores têm pouco conhecimento dos conteúdos que devem ensinar, 

despontam dificuldades para realizar situações didáticas, eles evitam ensinar temas 

que não dominam, mostram insegurança e falta de confiança. 

As autoras ainda destacam uma situação mais preocupante: 

[…] muitos profissionais estão ingressando na profissão docente sem um 

conhecimento que lhes garanta atuar de forma segura ao ensinar Matemática. Aliás, 

é comum encontrar sujeitos que apresentaram muita dificuldade nessa área durante o 

período em que eram alunos e optaram pelos cursos de Pedagogia ou Normal 

Superior por acreditarem que desse modo não teriam que estudá-la novamente. 

(VASCONCELLOS; BITTAR, 2007, p.278). 

Certamente, esse é um apontamento muito preocupante, pois como ensinar aquilo que 

não se sabe? 

A partir dessa realidade e necessidade, o PNAIC teve importância fundamental para 

educandos e principalmente educadores, assegurando-lhes o conhecimento básico para uma 

aprendizagem efetiva. 

Esse programa não abrangeu todos os profissionais que trabalhavam nas séries iniciais, 

e os resultados obtidos em 2016, através da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 

apontaram que 54,46% dos estudantes concluintes do 5º ano do ensino fundamental 

apresentaram desempenho abaixo do adequado em matemática, o que significa que não eram 

capazes, por exemplo, de calcular adição de duas parcelas com reagrupamento, nem de 

associar o valor monetário de um conjunto de moedas ao valor de uma cédula (BRASIL, 

2019). 

Diante de tal situação, o então Ministro da Educação Abraham Bragança de 

Vasconcellos Weintraub declarou: 

O tema da alfabetização, fundamental para a vida escolar e para o pleno exercício da 

cidadania, é trazido com todo o vigor para o centro da política pública educacional 

do país. O progresso nos estudos depende da aquisição de conhecimentos básicos. 

Sem saber ler com compreensão, escrever corretamente e sem dominar conceitos 

básicos de matemática, a criança não conseguirá percorrer com êxito sua trajetória 

escolar nem terá igualdade de condições e de oportunidades para alcançar seu 
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desenvolvimento pessoal e para contribuir com a sociedade.[...] No entanto, os 

resultados obtidos pelo Brasil nas avaliações internacionais e os próprios indicadores 

nacionais revelam um grave problema no ensino e na aprendizagem de leitura, de 

escrita e de matemática. É uma realidade que precisa ser mudada. Por isso a Política 

Nacional de Alfabetização pretende oferecer às redes e aos alunos brasileiros, por 

meio de programas e ações, a valiosa contribuição das ciências cognitivas, 

especialmente da ciência cognitiva da leitura. Uma política de alfabetização eficaz 

terá reflexos positivos não apenas na educação básica, mas em todo o sistema 

educacional do país. (BRASIL, 2019, p.5) 

A Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de 

abril de 2019, surge da necessidade de prover uma formação básica de qualidade a todos os 

cidadãos, melhorando os processos voltadas à alfabetização, à literacia1 e à numeracia2 e seus 

respectivos resultados. 

Brasil (2019, NATIONAL MATHEMATICS PANEL, 2008) complementa: 

Muitas habilidades de numeracia emergem simultaneamente com as habilidades de 

literacia, abrindo caminho para competências matemáticas mais complexas que se 

instalarão depois mediante instrução formal. A numeracia não se limita à habilidade 

de usar números para contar, mas se refere antes à habilidade de usar a compreensão 

e as habilidades matemáticas para solucionar problemas e encontrar respostas para 

as demandas da vida cotidiana. Desde os primeiros anos de vida, a criança pode 

aprender a pensar e a comunicar-se usando de quantidades, tornando-se capaz de 

compreender padrões e sequências, conferindo sentido aos dados e aplicando 

raciocínio matemático para resolver problemas (BRASIL, 2019, p. 24). 

Nesse contexto, pode-se observar que a educação de qualidade se respalda em diversos 

documentos, porém não se pode esquecer que a formação e a capacitação dos professores são 

de suma importância e que esses precisam atualizar-se constantemente no sentido de ministrar 

um ensino correspondente à formação do cidadão que a evolução social aponta. 

Os dispostos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/96 apresentam-se 

como critérios para formação do educador que: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

[...] 

Quanto às exigências que emitem os critérios de atuação na educação básica, a referida 

Lei reza que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

 
1 Literacia é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à leitura e à escrita, bem como sua 

prática produtiva. Pode compreender vários níveis: desde o mais básico, como o da literacia emergente, até o 

mais avançado, em que a pessoa que já é capaz de ler e escrever faz uso produtivo, eficiente e frequente dessas 

capacidades, empregando-as na aquisição, na transmissão e, por vezes, na produção do conhecimento (MORAIS, 

2014). 
2 A literacia numérica diz respeito às habilidades de matemática que permitem resolver problemas da vida 

cotidiana e lidar com informações matemáticas. O termo “literacia matemática” originou-se do inglês numerical 

literacy, popularizado como numeracy, e em português se convencionou chamar numeracia (UNESCO, 2006). 
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superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação” (BRASIL, Art.62). 

Tomando por base, fica explícito, que a questão da formação docente não requer 

apenas a conclusão de um curso superior. Exige, portanto, a busca por oportunidades de 

aperfeiçoamento, envolvimento com grupos diversos, verificando-se a necessidade de um 

prolongamento da formação inicial, o que favorece o aperfeiçoamento teórico-prático 

necessário. Se a sociedade está em constante transformação, a educação deve estar também, 

não se pode ensinar aquilo que já não tem sentido e aplicabilidade no contexto social atual. 

Nesse contexto, a formação continuada encontra o seu espaço nas necessidades 

pedagógicas conforme afirma Libâneo (1998, p. 227): 

[...] a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas 

práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas 

dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. De fato, não 

basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar 

soluções, de preferência, mediante ações coletivas. 

Com base no exposto, torna-se crucial repensar a atuação docente além do exercício da 

sala de aula, das burocracias de preenchimento de fichas, entre outros tantos afins. Todavia é 

preciso que a formação complementar e continuada seja vista como uma etapa procedimental 

e atitudinal da prática docente, visando à melhoria do ensino e ao rompimento de uma “visão 

de mundo” estagnada.  

1.3 O PROFESSOR E O ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS 

Para ensinar matemática, o professor precisa reconhecer que os alunos trazem consigo 

histórias de vida e saberes constituídos pelas suas próprias experiências. 

O papel do professor não é mais o de transmissor de conhecimentos como na 

pedagogia tradicional, mas sim de facilitador do conhecimento. É ele quem ajuda, incentiva, 

estimula, media, conduz o aluno a construir seu conhecimento. O professor não é somente um 

mero conhecedor ou dono do saber, mas cabe-lhe fazer com que o aluno seja protagonista 

desse saber para compreender com objetividade a real razão do porquê do estudar. 

Partindo desse pensamento, acredita-se que o ensino de matemática nos anos iniciais 

possa ocorrer de forma lúdica, significativa, levando à compreensão, fazendo com que os 

alunos relacionem os conteúdos/temas matemáticos com os seus conhecimentos, pois a falta 

de entendimento desses conteúdos conduz os alunos a acreditarem que a matemática é algo 

não relacionado com o seu cotidiano.  
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No decorrer dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o aluno precisa adquirir 

conhecimentos necessários à sua formação, pois cada etapa desse nível de ensino tem 

importância para que os alunos adquiram conhecimentos e compreendam a etapa seguinte. 

É nessa primeira etapa da vida e aprendizagem que as crianças formarão suas 

primeiras opiniões com relação ao componente curricular e aprenderão conceitos 

fundamentais para o seu desenvolvimento, tanto no que se refere aos conteúdos matemáticos, 

como em relação ao seu desenvolvimento humano. 

Muitas vezes, as dificuldades encontradas pelos alunos em um determinado ano 

acabam sendo ignoradas e proteladas para o ano seguinte e assim sucessivamente, por esse 

motivo só tendem a aumentar. Segundo Fonseca (1995, p. 37), “[...] cada vez mais a escola se 

encontra confrontada com crianças com dificuldades de aprendizagem” e, se essas 

dificuldades não forem identificadas e supridas, acabam influenciando seu desempenho 

escolar. De acordo com Brito (1996), não é a Matemática que produz atitudes negativas, no 

entanto alguns aspectos pontuais como o professor, o ambiente na sala de aula, o método 

utilizado, a expectativa da escola, dos professores e dos pais. 

Esse é o grande desafio do professor, reconhecer as potencialidades e as fragilidades 

dos seus alunos, saber incentivá-los com aulas interessantes e que os leve a pesquisar, 

questionar, analisar e compreender o assunto que está sendo abordado, Nacarato, Mengali e 

Passos (2009, p. 34) colaboram com essa ideia quando afirma que: 

[...] a aprendizagem matemática não ocorre por repetições e mecanizações, mas se 

trata de uma prática social que requer envolvimento do aluno em atividades 

significativas. Temos convicção de que aprender seja um processo gradual, que 

exige o estabelecimento de relações. A cada situação vivenciada, novas relações vão 

sendo estabelecidas, novos significados vão sendo produzidos, e esse movimento 

possibilita avanços qualitativos no pensamento matemático. 

Vale ressaltar que atividades com significado e compreensão terão maior valor na 

produção do conhecimento, pois as crianças compreenderão aquilo que está sendo exposto a 

ela.  

Nesse sentido, acredita-se que a criança só aprende quando associa o que lhe está 

sendo ensinado a um conceito já conhecido, e que a mecanização da matemática não 

favorecerá essa compreensão; pode haver uma contribuição para a efetivação do 

conhecimento, porém não é apenas por atividades preestabelecidas e mecanizadas que o aluno 

compreenderá, ou seja, ele necessita de um cenário desafiador, instigante. 

Nacarato, Mengali e Passos (2009, p. 35) contribuem ao abordarem que: 

Conceder a aprendizagem e a aula de matemática como ‘cenário e investigação’ ou 

como cenário/ambiente de aprendizagem requer uma nova postura do professor. Ele 

continua tendo papel central na aprendizagem do aluno, mas de forma a possibilitar 
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que esses cenários sejam criados em sala de aula; é o professor quem cria as 

oportunidades para aprendizagem - seja na escolha de atividades significativas e 

desafiadoras para seus alunos, seja na gestão da sala de aula: nas perguntas 

interessantes que faz e que mobilizam os alunos ao pensamento, à indagação; na 

postura investigativa que assume diante da imprevisibilidade sempre presente numa 

sala de aula; na ousadia de sair da ‘zona de conforto’ e arriscar-se na ‘zona de risco’. 

No entanto, para que um professor se sinta seguro para propor um tema gerador, um 

problema, ele deve contar com a imprevisibilidade e sair da sua zona de conforto, espaço onde 

se sente seguro e conhecedor de todas as variáveis, ou seja, precisa arriscar-se e buscar algo 

novo, diferente, desafiador, uma zona de risco. 

Zona de risco, segundo Nacarato, Mengali e Passos (2009) é quando o professor não 

abarca apenas o saber pedagógico, mas envolve em seu repertório saberes de conteúdo 

matemático. Não se pode trabalhar sem ter domínio dos conceitos, dos saberes pedagógicos, 

da relação entre as disciplinas e os saberes curriculares, dos recursos que devem ser utilizados 

e onde encontrá-los, compreender os documentos curriculares e ter uma visão crítica sobre os 

materiais didáticos. 

Fiorentini (2008, p. 45), corroborando esse mesmo pensamento, explicita: 

Os saberes e os processos de ensinar e aprender, tradicionalmente desenvolvidos 

pela escola, se tornaram cada vez mais obsoletos e desinteressantes para os alunos. 

O professor passou, então, a ser continuamente desafiado a atualizar-se e tentar 

ensinar de um modo diferente daquele vivido em seu processo de escolarização e 

formação profissional. 

Porém essa nem sempre é a realidade das aulas de matemática dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Pode-se considerar que os professores ou futuros professores dessa 

etapa da educação, muitas vezes, concluem seus cursos de formação sem conhecimentos de 

conteúdos matemáticos com os quais trabalharão, é o que Nacarato, Mengali e Passos (2009, 

p. 18) ressaltam “[... ] uma formação centrada em processos metodológicos, desconsiderando 

os fundamentos matemáticos. Isso implicava uma formação com muitas lacunas conceituais 

nessa área do conhecimento.” 

Observa-se, igualmente, que muitos professores os quais lecionam nos anos iniciais 

trazem consigo certa apreensão em relação à matemática, pois, segundo Nacarato, Mengali e 

Passos (2009, p. 13), “[...] trazem marcas profundas de sentimentos negativos em relação a 

essa disciplina, as quais implicam, muitas vezes, bloqueios para aprender e para ensinar.” 

Os professores deveriam ter em mente que a matemática dos anos iniciais não pode ser 

trabalhada de forma mecanizada, exata e acabada, dando ênfase apenas ao procedimento, no 

entanto deve promover um pensamento conceitual. Sobre isso, Nacarato, Mengali e Passos 

(2009, p. 37) enfatizam:  



33 
 

 

É possibilitar que o aluno tenha voz e seja ouvido; que ele possa comunicar suas 

ideias matemáticas e que estas sejam valorizadas ou questionadas; que os problemas 

propostos em sala de aula rompam com o modelo padrão de problemas de uma única 

solução e sejam problemas abertos; que o aluno tenha possibilidade de levantar 

conjecturas e buscar explicações e/ou validações para elas. Enfim, que a matemática 

seja para todos e não para uma pequena parcela de alunos. 

Em vista disso, acredita-se que o desafio para os futuros professores em relação a sua 

formação inicial é grande, pois não consiste apenas em desmistificar a matemática estática, 

acabada e incompreendida com a qual muitos tiveram contato, mas buscar além, isto é, 

fundamentos matemáticos, integrando-se com questões pedagógicas, metodológicas e 

transdisciplinares. 

1.4 EM BUSCA DE UMA APRENDIZAGEM COM SIGNIFICADO E COMPREENSÃO 

Frente às dificuldades de os alunos aprenderem matemática e de o professor em 

ensinar, faz-se necessário encontrar diferentes maneiras de se trabalhar com o conhecimento 

matemático. Nesse sentido, um dos problemas enfrentados em sala de aula é a dicotomia em 

ensinar uma ciência que pode ser aplicada em diversas áreas ou ensinar uma ciência que 

existe por ela mesma (BAADE; BRANDENBURG; GONZÁLEZ VELASCO, 2020), ou seja, 

ensinar a Matemática como uma disciplina que interage com as demais, de forma inter e 

transdisciplinar, ou como uma disciplina não vinculada a outras ciências. 

Bassanezi (2002, p. 15) colabora com essa ideia quando enuncia que:  

[...] para o desenvolvimento de um novo modelo de educação menos alienado e mais 

comprometido com as realidades dos indivíduos e sociedades, necessitamos lançar 

mão de instrumentos matemáticos interrelacionados a outras áreas do conhecimento 

humano. É também nessa capacidade de estabelecer relação entre os campos da 

matemática e os outros evitando produzir modos de pensar estanques fracionados 

[...] prontos para enfrentar o desafio de pensar a unidade de multiplicidade. 

Nesse sentido de multiplicidade, o ensino de Matemática rompe as barreiras de uma 

ciência pronta e acabada e passa a interagir com outras áreas, contudo, pode-se verificar o 

predomínio dos modelos tradicionais de aula que priorizam a memorização e a reprodução. 

Esse paradigma conservador é descrito pelo pensamento newtoniano-cartesiano que, segundo 

Behrens (1999, p. 384): 

[...] propôs a fragmentação do todo e por conseqüência (sic) as escolas repartiram o 

conhecimento em áreas, as áreas em cursos, os cursos em disciplinas, as disciplinas 

em especificidades. A repartição foi tão contundente que levou os professores a 

realizarem um trabalho docente completamente isolados em suas salas de aula. 

Outro fator relevante de influência deste paradigma na ação docente é a busca da 

reprodução do conhecimento. Caracterizada pela fragmentação, a prática pedagógica 

propõe ações mecânicas aos alunos, provocando um ensino assentado no escute, 

leia, decore e repita. 
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Em vista disso, observa-se que o modelo fragmentado do ensino precisa ser superado 

para que “dê conta” das exigências impostas pela sociedade. Nesse contexto, Moraes (1997, p. 

20) acrescenta:  

A ciência está exigindo uma nova visão de mundo, diferente e não fragmentada. A 

atual abordagem que analisa o mundo em partes independentes já não funciona. Por 

outro lado acreditamos na necessidade de construção e reconstrução do homem e do 

mundo, tendo como um dos eixos fundamentais, a educação, reconhecendo a 

importância de diálogos que precisam ser restabelecidos, com base em um enfoque 

mais holístico e em um modo menos fragmentado de ver um mundo e nos 

posicionarmos diante dele. Já não podemos prescindir de uma visão mais ampla, 

global para que a mente humana funcione de modo mais harmonioso no sentido de 

colaborar para a construção de uma sociedade mais ordenada, justa, humana, 

fraterna e estável. 

Colaborando com a superação da fragmentação disciplinar, Santos (2008) apresenta 

que a teoria da complexidade e da transdisciplinaridade propõe a religação dos saberes 

compartimentados, superando o processo de atomização. 

Frente a isso, verifica-se a necessidade de buscar novos caminhos para a educação que 

permitam transformações entre a relação das pessoas com o meio, sem uma sobrepor a outra, 

ir além do pensamento reducionista e fragmentado. 

Sendo assim, inicia-se um novo modo de pensar a educação, um modo que vai além da 

divisão disciplinar e dos conteúdos estanques e não significativos, passa-se a olhar para a 

educação como uma possibilidade de melhoria em todos os setores e de compreensão do 

mundo no qual se está inserido. 

É preciso pensar não somente nos fragmentos, mas também no todo, tendo consciência 

das consequências que as atitudes podem provocar ao meio, todos os pensamentos, as ações, 

as reflexões relacionadas (MORIN, 2005). 

Segundo Ribeiro (2011, p. 43), é possível passar a “observar o todo de forma 

indissociável e tendo como desejo a construção do conhecimento a abordagem multi e 

transdisciplinar [...]. Vencer a visão do pensamento simplista e reducionista, propondo não ser 

o contrário deste pensamento, mas sim uma interação a ele.” 

Essa nova reflexão se remete ao pensamento complexo que, de acordo com Petraglia 

(2013), é um tipo de pensamento que não separa, mas une e busca as relações existentes entre 

os diversos aspectos da vida, trata-se de um pensamento que integra os diferentes modos de 

pensar, opondo-se a qualquer mecanismo disjuntivo. 

Petraglia (2008, p. 35) ainda complementa a ideia de complexidade como: 

Um tipo de pensamento, oriundo de uma epistemologia complexa, que se propõe a 

unir e não separar os diferentes aspectos do conhecimento questiona a fragmentação 

e as insuficiências das especializações como soluções unívocas. Propõe religações e 

solidariedade na conjugação da ciência com as culturas, das artes e a filosofia, para a 
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construção de uma educação cidadã, comprometida com a formação de sujeitos 

planetários, éticos e mais felizes. Da relação educação e complexidade, destacamos 

algumas idéias (sic) que julgamos importantes para que professores e estudantes 

levem em conta no processo auto-eco-organizador. São elas, as noções de sujeito e 

homo complexus que habitam os seres humanos; a importância da utilização de 

diversas linguagens no processo de ensino e aprendizagem; a presença da dialógica 

na vida até a morte, com suas contradições insuperáveis; a religação dos 

conhecimentos que culmina com a transdisciplinaridade; a difícil convivência com a 

incerteza, [...]; a auto-ética (sic) que se quer desenvolver e aprender e, para tanto, a 

proposição de uma reforma do pensamento que associe o linear ao complexo. 

Ao mesmo tempo que se busca compreender o pensamento complexo, é fundamental a 

compreensão da transdisciplinaridade, a qual é definida por Nicolescu (1999) como aquilo 

que está entre, através e além de qualquer disciplina, sendo seu objetivo a compreensão do 

mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a transdisciplinaridade é um conceito de 

educação que não prioriza a divisão disciplinar. Ela compreende o conhecimento como um 

todo, de forma plural, universal, buscando a compreensão dos fenômenos e a construção do 

conhecimento de uma forma contextualizada. Será um ensino para além dos bancos escolares. 

Nessa perspectiva de compreensão do mundo e da educação integral, busca-se a 

transformação dos espaços escolares e de vivência, os quais passam a ser construídos de 

forma consciente e cooperativo. Essa prática pauta-se na ecoformação destacada por Aires e 

Suanno (2018, p. 245): 

A ecoformação, por conseguinte, se direciona a um pensamento e a uma ação efetiva 

e consciente sobre o meio ambiente, que não visa a obtenção desvairada de recursos, 

mas um consumo consciente que preze pelo bem-estar geral. [...] o processo 

ecoformador não beneficia somente o meio ambiente, mas a própria sociedade, pois 

colabora com o desenvolvimento de um cidadão crítico, responsável e engajado em 

suas ações. [...]A ecoformação tem na escola uma importante aliada, já que é nela 

que se pode conhecer os princípios da relação com o ambiente baseada no respeito, 

na preservação e no uso consciente do mesmo [...] Os projetos relativos à 

ecoformação servem de referência para uma abordagem integral do indivíduo e 

evidenciam a liberdade de expressão, criação e reflexão, o que é plenamente 

condizente com a complexidade e transdisciplinaridade que permeiam a realidade 

escolar. 

Nesse sentido, busca-se oportunizar aos alunos o contato com uma educação integral e 

transformadora, na qual a repetição e a memorização perdem seu espaço para uma educação 

preocupada com a aprendizagem efetiva do cidadão. 

Diante dessa preocupação com a aprendizagem integral da criança, na área de 

matemática, busca-se uma forma que favoreça os alunos a uma aprendizagem com significado 

através da resolução de problemas, o qual tem sido vista como uma maneira de desenvolver 

nos alunos a capacidade de pensar matematicamente e fazer matemática, atribuindo 

significado e sentido nas ideias matemáticas envolvidas no processo da solução do problema.  
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1.5 COMPREENSÃO LEITORA E A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

Para obter a compreensão matemática, a criança precisa ter domínio e compreensão da 

leitura, pois saber ler é um dos principais requisitos para a aprendizagem, por isso cabe aos 

docentes, de todos os componentes curriculares, juntamente com a família, estimular o 

desenvolvimento dessa habilidade nas crianças. 

A compreensão leitora se relaciona à linguagem que, de acordo com Pimm (1999), é 

um ponto central na educação, pois é através dela que se mantêm e reconhecem identidades 

pessoais e sociais. Não há como dissociar a compreensão leitora do aprendizado. A partir dela, 

é possível compreender um problema, aplicar conceitos pertinentes em uma sequência lógica 

para chegar à solução de uma proposta pedagógica.  

Desse modo, vale destacar o fato de a aprendizagem da matemática exigir 

comunicação, pois é através dos recursos comunicativos que as informações, os conceitos e as 

representações vinculam-se entre as pessoas, sendo que “um dos diversos desafios a serem 

enfrentados pela escola é o de fazer com que os alunos sejam leitores fluentes, pois grande 

parte das informações de que necessitamos para viver em sociedade e construir 

conhecimentos são encontradas na forma escrita.” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 69). 

Para Smole e Diniz (2007), a comunicação em matemática tem um papel fundamental 

para ajudar os alunos a construírem um vínculo entre seu conhecimento informal e intuitivo 

em relação à linguagem abstrata e simbólica dessa ciência. Se os alunos forem encorajados a 

se comunicarem, matematicamente, terão a oportunidade de explorar, organizar e conectar 

seus pensamentos aos novos conhecimentos. 

Para que a aprendizagem se efetive, é indispensável a valorização do desenvolvimento 

das habilidades de leitura e de escritura, pois todo o conhecimento surge a partir delas.  

De acordo com Zanella (2004), a aprendizagem possui significado na vida de cada um, 

pois tudo que se sabe foi aprendido gradativamente ao longo de sua trajetória. Dessa forma, 

não há como dissociar a vida da aprendizagem, sendo indispensável aprender continuamente 

para se adaptar às mudanças do mundo. Existem algumas condições que podem favorecer ou 

não a aprendizagem, sendo elas: físicas, psicológicas, ambientais e sociais. 

Zanella (2004) defende que os aspectos psicológicos se relacionam à motivação, isto é, 

ao interesse que o ser demonstra em aprender. Somente se aprende o que se deseja. 

Geralmente essa vontade surge quando a pessoa percebe um significado no assunto em 

estudo. As condições ambientais relacionam-se a características físicas do local, como cores, 
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iluminação e ventilação agradáveis. Quanto aos aspectos sociais, Zanella (2004) ressalta a 

importância do contexto social e de incentivar a cooperação em sala de aula. 

Entende-se que a escola seja o principal responsável pela aprendizagem da criança, 

espaço esse que deva lhe proporcionar bem-estar e segurança, um ambiente estimulante, que 

permita à criança descobrir suas preferências, habilidades e potencialidades. 

Nesse contexto, cabe ao professor realizar atividades que desenvolvam a compreensão 

da Matemática e não somente ensinar a resolver exercício de forma mecânica. Ao possibilitar 

o verdadeiro significado das atividades aos alunos, esses terão condições de aplicar os 

conhecimentos adquiridos e de resolver problemas semelhantes que surjam no decorrer de 

suas vidas. Dessa forma, o papel do professor é ensinar caminhos e não fornecer respostas 

prontas. 

A compreensão dos conceitos matemáticos proporciona à criança condições para 

realizar tarefas do seu cotidiano com autonomia, como, por exemplo, situar-se no calendário, 

saber e comparar a quantidade de colegas da sua turma, conhecer a sua idade, altura, peso, 

saber o quanto deve pagar pelo lanche comprado na cantina da escola e de quanto será o seu 

troco e até mesmo auxiliar seus familiares na hora de fazer uma receita, conhecendo as 

quantidades ou outra situação que envolva os conhecimentos matemáticos. 

Para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, não basta apenas que o professor 

conheça o conteúdo e ofereça uma boa explicação, é necessário o docente saber qual 

metodologia e recurso didático deve usar. 

Primeiramente, faz-se importante investigar se a criança conhece o conteúdo que 

antecede aquilo que será explicado, por exemplo, no estudo da multiplicação, precisa ter 

domínio das somas em agrupamento. Se não tiver o domínio necessário do conteúdo que 

antecede o assunto a ser abordado, o professor precisará retomá-lo, para dar o suporte 

necessário para compreender o assunto seguinte, sempre levando em consideração que cada 

criança aprende de uma forma e em tempos diferentes.  

Para que a aprendizagem ocorra de modo natural, é fundamental ser significativa para 

a criança, isto é, algum ponto de aproximação entre seu conhecimento anterior e aquilo que 

está sendo apresentado. A partir dessa observação, é possível propor situações desafiadoras, 

despertando o interesse em aprender. 

De acordo com Van de Walle (2009, p. 33), “a sala de aula deve ser um ambiente onde 

fazer matemática não seja ameaçador e onde todos os estudantes sejam respeitados por suas 

ideias”, o autor destaca ainda, o papel do professor que é “criar este espírito de pesquisa, de 
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confiança e de expectativa”. Nesse ambiente acolhedor, as crianças são convidadas a fazer 

matemática através de problemas, buscando estratégias para a sua resolução. 

Na prática tradicional “o professor ensinava a resolução de problemas e os estudantes 

a praticavam, utilizando os conhecimentos adquiridos previamente, aplicando as regras e os 

algoritmos nos exercícios feitos em sala de aula e treinados em casa” (OLIVEIRA, 2012, p. 

42). Por meio da prática tradicional, o professor impede o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, do pensamento independente, da criatividade e da capacidade de resolver problemas. 

Para Oliveira et al. (2010), “ensinar e aprender matemática através da metodologia de 

resolução de problemas possibilita aos estudantes investigar e compreender melhor os 

conteúdos matemáticos”. 

1.6 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA  

A Resolução de Problemas enquanto metodologia de ensino na Matemática tem se 

mostrado como uma importante forma de promover a aprendizagem das crianças de uma 

forma significativa e com compreensão. 

A partir da resolução de problemas, mostra-se possível encontrar meios desconhecidos 

para fins nitidamente imaginados, encontrar caminhos onde nenhum outro antes era 

conhecido, a partir de uma dificuldade, contornando os obstáculos, para, finalmente, alcançar 

um fim desejado. (POLYA, 1997) 

De acordo com Meneghelli et. al (2018) a resolução de problemas tem sido 

considerada como uma importante ferramenta na construção do conhecimento matemático, 

pois permite ao estudante desempenhar um papel ativo e significativo em sua aprendizagem, 

levando-o a pensar matematicamente, oportunizando-lhe a formulação de seus próprios 

conceitos. 

Ao se pensar no ensino e na aprendizagem dos alunos de forma significativa, faz-se 

uso dos estudos de Vila e Callejo (2006, p. 29) quando enfatizam que a resolução de 

problemas é “um meio para pôr o foco nos alunos, e seus processos de pensamento e nos 

métodos inquisitivos; uma ferramenta para formar sujeitos com capacidade autônoma de 

resolver problemas, críticos e reflexivos”. 

No entanto, há a preocupação de que muitos professores não têm conhecimento sobre 

a etapas que constituem a resolução de problemas como metodologia reflexiva e acabam 

utilizando-se de qualquer atividade contextualizada. Diante disso, definiram-se algumas das 
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atividades realizadas em sala de aula que podem ser confundidas com a resolução de 

problemas, sendo exercícios, situações contextualizadas e problemas. Para tais definições, 

serão utilizados os estudos de Cardozo, Meneghelli e Possamai (2018): os exercícios  são 

atividades que se remetem à obtenção de uma resposta única; situações contextualizadas são 

atividades que apresentam um contexto e nele há informações que direcionam a qual operação 

matemática deve ser utilizada e problemas que se remetem a situação que exijam o pensar 

para resolvê-lo. 

Cardozo, Meneghelli e Possamai (2018, p. 76) ainda contribuem afirmando: 

Diferente dos exercícios e das situações contextualizadas, que necessitam que os 

estudantes tenham conhecimento da técnica que será utilizada para a resolução; o 

problema pode ser apresentado aos estudantes para a partir dele, ensinar um novo 

conteúdo. Destaca-se que este problema deve propiciar ao professor e estudantes 

progredirem na construção dos conceitos referentes ao conteúdo matemático que se 

deseja abordar, além de poder remeter também a conhecimentos já adquiridos. 

As autoras ainda complementam que mesmo os exercícios e as situações 

contextualizadas apresentarem um certo mecanismo, pois ocorre a repetição desses, “ambas as 

atividades possuem também papel importante no processo de ensino e aprendizagem, uma vez 

que possibilitam aos estudantes praticar a aplicação do algoritmo aprendido, bem como, 

mostrar a aplicabilidade do que foi estudado.” (CARDOZO; MENEGHELLI; POSSAMAI, 

2018, p. 76) 

Com propósito de exemplificar exercício, questões contextualizadas e problemas, 

apresenta-se o Quadro 1: 

Quadro 1– Exemplos de Exercício, Questão Contextualizada e Problema 

1. Efetue: (6-3) . (9-3) 

2. Paulo foi ao mercado e comprou 2 salgadinhos de R$ 4,30 e ao passar no 

caixa pagou com uma nota de R$ 20,00. De quanto será o troco de Paulo? 

3. Imagine n armários, todos fechados, e n homens. Suponha que o primeiro 

homem passe e abra todos os armários. Depois, que o segundo homem passe e feche um sim 

outro não, então, começando pelo número 2. O terceiro homem, então, passa e altera o 

estado dos armários, de três em três, começando pelo número 3 (isto é, se está aberto, ele 

fecha, e vice-versa). Se esse procedimento tiver continuidade até que todos os n homens 

tenham passado por todos os armários, quantos ticam abertos? (BUTTS, 1997, p. 32) 

Fonte: Baseado no modelo de Meneghetti et. al 2018, p. 217. Exemplos 1 e 2 desenvolvidos pela autora; 

Exemplo 3 retirado de BUTTS, 1997, p. 32. 
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Diante de tal exposição, observa-se que, para construir a aprendizagem com 

compreensão, é importante que os docentes conheçam o conteúdo, as metodologias e seus 

alunos para saber qual a melhor forma de contribuir com a sua aprendizagem e que para cada 

momento e situações se fará uso de uma tipo de atividade, não priorizando somente exercício, 

questão contextualizada ou problema, mas sim fazer uma mescla entre os três para haver o 

melhor aproveitamento possível, sem tornar as aulas cansativas, maçantes e óbvias. 

Para Nacarato, Mengali e Passos (2009, p. 88), “se desde os primeiros anos do ensino 

fundamental, o aluno for colocado em situações em que tenha de justificar, levantar hipóteses 

e argumentar, ele produzirá significados para a matemática escolar”. Desse modo, o professor 

precisa dar voz ao aluno, estimulando-o sempre a expor suas ideias, sem medo de errar, pois 

os erros fazem parte do processo de aprendizagem.  

A partir dessa visão, a resolução de problemas representa uma oportunidade não de 

apresentação de respostas imediatas, mas sim exige dos estudantes aplicação de seus 

conhecimentos.  

Nessa perspectiva, os problemas passam a ser o início, o ponto de partida da 

aprendizagem matemática, onde as crianças não precisar dominar conceitos pré-estabelecidos, 

eles passam a ser os geradores de conteúdos e de procedimentos matemáticos. 

1.7 A LUDICIDADE NO ENSINO DA MATEMÁTCA 

O uso da ludicidade como recurso pedagógico no ensino da Matemática se apresenta 

com o propósito de torná-lo mais divertido nos anos iniciais. 

Matos (2013, p. 133) contribui sobre a utilização do lúdico quando afirma que: 

É através do lúdico que o educador pode desenvolver atividades que sejam 

divertidas e que, sobretudo ensine os alunos a discernir valores éticos e morais, 

formando cidadãos conscientes dos seus deveres e de suas responsabilidades, além 

de proporcionar situações que haja uma interação maior entre professores e alunos, 

em uma aula diferente e criativa, sem ser rotineira. 

Matos (2013, p. 136) ainda acrescenta que a ludicidade “facilita a assimilação de 

saberes, promovem momentos de interação entre as crianças e faz a aprendizagem ficar 

prazerosa.” No entanto, Luckesi (2014) esclarece que uma atividade lúdica depende do sujeito 

e das suas vivências, pois o que é lúdico e prazeroso para um, pode ser não lúdico e 

desagradável para outro. Desse modo, deve-se levar em consideração a vivência de cada 

criança, o contexto social e o seu momento. 

Para Luckesi (2014, p.17), a ludicidade é: 

[...] um estado interno ao sujeito, ainda que as atividades, denominadas como 

lúdicas, sejam externas, observáveis e possam ser descritas por observadores, tais 
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como os didatas, os historiadores, os sociólogos... A experiência lúdica (= 

ludicidade), que é uma experiência interna ao sujeito, só pode ser percebida e 

expressa pelo sujeito que a vivencia. 

Costa (2005, p. 45) contribui com a compreensão da palavra lúdico quando enuncia 

que: “a palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os 

jogos, brinquedos e brincadeiras e a palavra é relativa também à conduta daquele que joga, 

que brinca e que se diverte”. 

Baseado nos estudos de Kishimoto (2010), o termo lúdico remete às ações do brincar 

que se manifestam por todas as fases da vida humana, apresentando características de lazer e 

manifestando-se como uma forma de expressão da evolução humana. Isso porque os jogos e 

as brincadeiras se modificam de geração para geração, refletindo as transformações sociais. 

Acrescenta-se que o lúdico se mostra por meio do jogo, do brinquedo e da brincadeira, termos 

que, conceitualmente, apresentam diferenças.  

Nesse contexto, o jogo assume a imagem, o sentido que sociedade lhe atribui. É esse o 

aspecto que nos mostra por que, dependendo do lugar e da época, os jogos assumem 

significações distintas. (KISHIMOTO, 2010). O que para alguns pode ser um jogo para outros 

pode ser um não jogo, é isso o que Kishomoto (2010, p. 17) explica: 

Se para um observador externo a ação da criança indígena que se diverte atirando 

com um arco e flecha em pequenos animais é uma brincadeira, para a comunidade 

indígena nada mais é do que uma forma de preparo para a arte da caça necessária à 

subsistência da tribo. Assim, atirar com arco e flecha, para uns, é jogo, para outros, é 

preparo profissional. Uma mesma conduta pode ser jogo ou não jogo em diferentes 

culturas, dependendo do significado a ela atribuída. 

No jogo, ocorrem situações que caracterizam a externalização da realidade da criança, 

onde a imaginação ganha um papel principal na busca de ideias que ressignificam suas 

vivências o qual pode contar com o auxílio de brinquedos. 

Brinquedo, por sua vez, pode ser compreendido como um objeto do jogo, tanto de 

maneira concreta ou ideológica, estando como suporte da brincadeira ou do jogo, à medida 

que serve uma atividade espontânea, sem intencionalidade inicial, desenvolvendo-se 

conforme a imaginação da criança. (KISHOMOTO,1994) 

A autora ainda defende que “o brinquedo supõe uma relação íntima com a criança e 

uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que 

organizam sua utilização.” (KISHOMOTO, 2010, p. 20). Dessa forma, o brinquedo propõe 

um mundo imaginário que estimula a expressão e incorpora imagens da realidade ou do 

mundo da fantasia.  

Já a brincadeira “é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, 

ao mergulhar a ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Dessa forma, brinquedo e 
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brincadeira relacionam-se diretamente com a criança e não se confundem com o jogo.” 

(KISHOMOTO, 2010, p. 24). 

A brincadeira proporciona à criança solucionar conflitos estimulados por meio da 

imitação, ampliando possibilidades linguísticas, afetivas, sociais, psicomotora e cognitivas as 

quais contribuirão para a sua compreensão de mundo e significação das situações vivenciadas. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Tendo em vista a temática proposta, a presente pesquisa é de natureza aplicada, já que 

pretendeu melhorar o relacionamento entre o ensinar matemática aos alunos das séries iniciais 

junto aos estudantes de Formação de Docentes, pois, conforme a definição de Pronanov e 

Freitas (2013, p. 126), a pesquisa aplicada “procura produzir conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos”. 

Sua abordagem caracteriza-se como qualitativa e quantitativa. Qualitativa, pois, de 

acordo com Fontelles et al. (2009), trata-se de uma pesquisa que busca o entendimento de 

fenômenos de natureza social e cultural, mediante descrições, interpretações e comparações e 

quantitativa, pois trabalha com as variáveis numéricas, representando os resultados analisados 

com maior fidelidade (FONTELLES, et. al. 2009). 

“Nesta perspectiva, a pesquisa qualitativa pode ser apoiada pela pesquisa quantitativa 

e vice-versa, possibilitando uma análise estrutural do fenômeno com métodos quantitativos e 

uma análise processual mediante métodos qualitativos”. (SCHNEIDER, FUJII, CORAZZA, 

2017, p. 571). 

A pesquisa conta com a participação dos alunos de 3ª e 4ª série do curso de Formação 

de Docentes do Colégio Estadual Túlio de França, de União da Vitória, PR. 

O estudo visou estabelecer um vínculo entre as necessidades dos alunos dos anos 

iniciais junto aos alunos do curso de Formação de Docentes, os quais serão os futuros 

professores do sistema. 

Dessa forma, o estudo caracteriza-se como exploratório e descritivo. Exploratório 

porque segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) “este tipo de pesquisa tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito” e 

descritiva, pois de acordo com os estudos de Pronanov e Freitas (2013, p. 52) “nas pesquisas 

descritivas, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados”. 

Para o desenvolvimento do presente estudo, os procedimentos técnicos serão 

bibliográficos, documentais e pesquisa-ação. Concorda-se com Fonseca (2002, p. 32) que traz 

a definição de pesquisa bibliográfica: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. 

Embora a pesquisa documental seja muito semelhante à pesquisa bibliográfica, fez-se 

uso dela, pois, no início do estudo, deu-se o levantamento dos dados referente à qualidade do 
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ensino de matemática das séries iniciais e a nível de Formação de Docentes, momento em que 

foram consultadas fontes primárias. Segundo Fernandes e Gomes (2003, p. 16), “a pesquisa 

documental apresenta a vantagem de que os documentos constituem uma fonte rica e estável 

de dados e sobrevivem ao longo do tempo [...]. Outra vantagem é o fato de não existir contato 

com os sujeitos da pesquisa”. 

Por dar-se um trabalho cooperativo entre o pesquisador e os pesquisados para o 

suprimento de uma necessidade e defasagem educacional, outro procedimento técnico 

utilizado foi a pesquisa-ação, definida por Thiollent (1986, p.14):  

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida 

e realizada em estreita associação com urna ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Por se tratar de uma formação complementar aos estudantes do curso de Formação de 

Docentes o contato durante esses encontros tornou-se significativo, tanto para a pesquisadora 

quanto para os colaboradores, pois sempre que há troca de experiências, há aprendizagem. 

2.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

A presente pesquisa tem como foco o trabalho de oficinas com os alunos matriculados 

nas 3ª e/ou 4ª séries do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Túlio de França, 

de União da Vitória, PR. O curso conta com 48 alunos matriculados no período matutino e 

noturno. A faixa etária dos sujeitos envolvidos encontra-se em torno dos 17 anos. Muitos 

desses já estão incluídos nas escolas do município ou arredores como estagiários dos centros 

de Educação Infantil e auxiliares das turmas do Ensino Fundamental I. 

2.2 ASPECTOS ÉTICOS 

Essa pesquisa foi submetida a apreciação do comitê de ética em pesquisa, tendo sido 

aprovada sob parecer número 5.085.406. 

2.3 DETALHAMENTO DA INTERVENÇÃO A SER REALIZADA 

- Semana 1: encontro com os alunos: apresentação da proposta de estudo e coleta das 

informações necessárias para o encaminhamento das atividades subsequentes. (tempestade de 

ideias com a questão “matemática para mim é...”) e questionário. 

- Semana 2: tabulação das informações. 
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- Semana 3: encontro com os alunos: apresentação dos dados obtidos no SAEB, debate 

sobre como eles veem o ensino de matemática na série iniciais – análise e discussão sobre 

algumas de suas fragilidades no que se refere ao ensino de matemática. 

- Semana 4: encontro com os alunos e estudo: a importância de estar em constante 

aperfeiçoamento (formação continuada); resolução de problemas. 

- Semana 5, 6 e 7: encontro com os alunos e manuseio/construção de jogos, 

brinquedos ou brincadeiras que sirvam de subsídio pedagógico ao ensino e aprendizagem da 

matemática, sendo que esses brinquedos/jogos e/ou material pedagógico tem sua finalidade 

definida por Kishimoto (1004, p.22): 

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos simbólicos 

dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o desenvolvimento 

integral da criança. Nesse sentido, qualquer jogo empregado na escola, desde que 

respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber também 

a denominação geral de jogo educativo. 

Esses jogos/materiais tem como finalidade contribuir com suas práticas pedagógicas 

(levar em conta as fragilidades inicialmente observadas). 

- Semana 8: fechamento dos encontros com um questionário de feedback. 

Durante todos os encontros, realizaram-se anotações por meio de um diário de bordo e 

registros fotográficos. 

2.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

- Questionário diagnóstico. 

A proposta em trabalhar inicialmente com o questionário diagnóstico é coletar 

informações referentes à compreensão e intimidade com o assunto em questão (ensino de 

matemática para as séries iniciais). 

Gil (2008, p. 121 e 122) conceitua questionário e traz algumas vantagens: 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. [...] a) 

possibilita atingir grande número de pessoas [...]; b) implica menores gastos com 

pessoal, posto que o questionário não exige o treinamento dos pesquisadores; c) 

garante o anonimato das respostas; d) permite que as pessoas o respondam no 

momento em que julgarem mais conveniente; e) não expõe os pesquisados à 

influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. 

Considerando o exposto por Gil (2008), constata-se que o questionário é um 

instrumento de coleta de dados valioso por permitir que se percebam pontos relevantes para o 

desenvolvimento do projeto. 

- Observação participativa. 
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Levando em consideração que as atividades propostas pelo projeto de pesquisa estão 

pautadas em encontros/oficinas, concorda-se com a definição apresentada por Gil (2008, p. 

55) sobre observação participativa: 

A observação participante, ou observação ativa, consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. 

Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um 

membro do grupo.  

Pode-se ainda considerar que será utilizado o método etnográfico que “consiste na 

inserção do pesquisador no ambiente, no dia-a-dia (sic) do grupo investigados. Os dados são, 

então, coletados [...], por meio de observação participante e entrevistas, quase sempre semi-

estruturadas (sic).” (VERGARA, 2005, p. 72). 

Os registros dessa etapa realizaram-se por meio de diário de campo e fotografias. 

- Diário de Campo 

É um instrumento que pode ser utilizado para o registro sistemático das atividades e 

dos questionamentos ocorridos em um determinado momento de atuação. Sendo assim, os 

dados registrados serviram para uma posterior reflexão e reorganização das práticas 

posteriores.  

O diário de campo define-se por Falkembach (1987, s. p) como um “[...] instrumento de 

anotações - um caderno com espaço suficiente para anotações, comentários e reflexão - para 

uso individual do investigador no seu dia-a-dia (sic), tendo ele o papel formal de educador, 

investigador, ou não”. 

Através da sua utilização, o investigador desenvolve o hábito de observar com atenção 

e descrever com precisão os acontecimentos de um dia de trabalho. 

- Registro fotográfico  

As fotografias se utilizaram como fonte de registro das atividades realizadas com o 

grupo de estudantes do curso de Formação de Docentes. Através do registro fotográfico, os 

momentos se eternizam e muitas expressões e atitudes podem ser analisadas com maior 

ênfase. 

Santos, Miranda e Gonzaga (2018, p.1) contribuem com a importância em se fazer 

registros fotográficos quando enunciam: 

Algumas mudanças sociais ocorrem de modo muito rápido; por vezes, a rapidez 

torna difícil a compreensão dessas alterações em sua totalidade. [...] O uso da 

fotografia pode possibilitar um elo entre a questão memorialística, o contexto 

histórico e as relações sociais, políticas e culturais que fizeram parte de determinada 

época, proporcionando uma percepção crítica e apurada das permanências e 

transformação ocorridas ao longo do tempo. 
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Sobre o uso da fotografia Santos, Miranda e Gonzaga (2018) ainda afirmam que 

através delas “pode-se realizar trabalhos comparativos e acompanhar as alterações ocorridas 

[...] assim a fotografia se mostra como uma ferramenta de análise e elemento auxiliar na 

construção do pensamento crítico”. 

- Questionário prognóstico. 

O objetivo da aplicação do questionário prognóstico serviu como feedback das 

atividades realizadas e da contribuição da construção do conhecimento, verificando se os 

objetivos propostos foram alcançados e através dele, também, podem-se indicar as 

fragilidades do projeto e melhorá-las para uma posterior aplicação, servindo então para 

aprimorar a pesquisa. 

2.5 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

Por se tratar de uma pesquisa aplicada a qual “procura produzir conhecimentos para 

aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos” (PRONANOV; FREITAS, 

2013, p. 126) a abordagem foi realizada de forma qualitativa e quantitativa, pois numa 

pesquisa científica, os tratamentos quantitativos e qualitativos dos resultados podem ser 

complementares, enriquecendo a análise e as discussões finais (MINAYO, 1997).  

A análise dos conteúdos é definida por Bardin (1977, p. 42) como: 

Um conjunto de técnica de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdos das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

A análise de conteúdo foi preponderantemente empregada para as análises dos 

referenciais teóricos e dos registros em diário de campo. 
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3 RESULTADOS E ANÁLISE 

3.1 RELATÓRIO DA APLICAÇÃO 

As oficinas do presente projeto ocorreram entre os dias 9 de novembro e 2 de 

dezembro de 2021, no espaço do Colégio Estadual Túlio de França, União da Vitória, PR, no 

período noturno, tendo como participantes os alunos da 3ª e 4ª séries do curso de Formação de 

Docente, antigo magistério. Para tanto, deram-se sete encontros, sobre os quais serão 

relatados na sequência. 

3.1.1 Encontro 1: 

Aos nove dias do mês de novembro de 2021, deu-se a primeira interação com os 

alunos da 3ª e 4ª série do curso de Formação de Docentes (antigo magistério) do Colégio 

Estadual Túlio de França. 

Como se estava em período de retorno à presencialidade após a pandemia da Covid-

19, dos 48 alunos matriculados no curso, apenas 39 alunos dos períodos matutino e noturno 

retornaram às aulas presenciais. Os outros ainda se encontravam no modelo remoto (aulas 

online ou impressas). 

Nesse momento, apresentou-se a proposta da oficina de matemática para futuros 

alfabetizadores, informando-se os dias e os horários das oficinas. Também, solicitou-se aos 

alunos que respondessem à pesquisa diagnóstica, disponibilizada pela plataforma Google, 

sobre o seu perfil profissional, suas possíveis dificuldades e necessidades referentes ao ensino 

de Matemática. 

Esse foi um momento muito importante para a desenvolvimento do projeto, pois fez-se 

necessário não apenas analisar as respostas da pesquisa, mas também escutar os anseios que 

os alunos têm em trabalhar alguns conteúdos matemáticos, as experiências em sua trajetória 

escolar e os pontos positivos e negativos de interação com esse componente curricular. 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

Figura 3 - Exposição do tema 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

Dos 39 alunos presentes na data de apresentação do projeto, apenas 21 aderiram às 

oficinas, pois muitos justificaram a questão do transporte intermunicipal que ainda não estava 

normalizado no período noturno, momento no qual seriam realizadas as oficinas. 

Dos 21 alunos que responderam à pesquisa (Apêndice A), pode-se observar que 57,1% 

(12 alunos) têm 18 anos, 28,6% (6 alunos) 17 anos e apenas um aluno com 16 anos, o qual 

corresponde a 4,8% dos pesquisados. 

A turma que mais aderiu às oficinas foi a 4ª série A com 47,6% (10 alunos), seguida 

pela 4ª série B com 38,1% (8 alunos) e da 3ª série A, com 14,3% (9 alunos). Desses, 61,9% 

(13 alunos) já trabalharam ou estavam trabalhando na educação com uma experiência média 

de 9 meses. 

De acordo com o levantamento, o que motivou esses alunos a serem professores foi a 

busca de um sonho, o amor pelo ensinar, a influência de um familiar ou de um professor 

marcante e a busca de mudanças na sociedade, conforme dito pela estudante P06: “Eu sou 

apaixonada pela arte de ensinar, eu acho muito lindo e prazeroso”, e pelo estudante P12 

“Mudar a educação atual, ser diferente.” 

Ao perguntar qual a relação dos alunos com a matemática, 14,2% (3 alunos) 

declararam que é boa e os demais 85,8% (18 alunos) que tiveram uma relação difícil, ruim, 

que nunca entenderam, muito complicada e que sempre tiveram dificuldades com esse 
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componente enquanto alunos do Ensino Fundamental I e II. O estudante P3 explicou da 

seguinte forma a sua relação com a matemática: “Nada boa, consigo tirar notas boas, mas 

tenho dificuldade”, e o estudante P11 declarou: “Minha relação com a matemática foi boa, 

mas eu sempre tive problema no conteúdo de frações”. 

Ao solicitar que os alunos quantificassem o seu conhecimento, numa escala de 1 a 10, 

sendo 1 muito ruim e 10 muito bom, obtiveram-se os resultados indicados no gráfico 5.  

Gráfico 5 - Sobre o seu conhecimento matemático, você se considera? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

Analisando o gráfico, observa-se que a maioria dos futuros professores consideram seu 

conhecimento matemático mediano, supondo-se dessa forma que ao ensinar matemática os 

mesmos não se sentem seguros e à vontade. 

Para melhor compreender a relação dos estudantes/futuros alfabetizadores com a 

matemática, solicitou-se que cada aluno descrevesse o que fez com que gostasse ou não da 

matemática, e os principais pontos elencados foram: 

Pontos positivos: sete participantes apontaram, dos quais se podem indicar: P06: “Aula 

com uma excelente professora”; P15 “Ter aula com a professora X, ela incentivava os alunos 

a gostar de matemática e ensinava com amor”; e P11 “Gosto apenas das quatro operações”. 

Pontos negativos: quatorze alunos indicaram, dos quais se pode evidenciar: P01 

“Ruim, pois peguei muitos professores que não tinham paciência”; P05: “Sempre que não 

conseguia ir bem, as professoras falavam o quanto eu era ruim em frente a todos, o que me faz 

sentir insegura e um tanto "burra" pela dificuldade que sempre tive”; P09: “Obtive uma 

experiência traumatizante, com um professor que apenas buscava a produção de notas, e não 

estava preocupado com o processo de ensino”; e P21: “Não gosto, pois nunca consegui 

entender”. 
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Ainda investigando sobre o ensino da Matemática e com o intuito de buscar auxiliá-los 

no processo de ensino aprendizagem da matemática, perguntou-se: “Como é ensinar 

matemática para você?” 

O gráfico 6, referente às respostas, traz o seguinte panorama, ou seja, 1 muito 

desconfortável e 10 muito prazeroso. 

Gráfico 6 - Como é ensinar matemática para você? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

A partir das respostas obtidas, pode-se observar que seis alunos se sentem 

desconfortáveis ao ensinar matemática por se qualificaram entre 1 e 4; seis alunos 

consideram-se medianos, e os outros nove alunos gostam se ensinar. 

Ao questioná-los sobre as suas necessidades formativas relacionadas ao ensino de 

Matemática, utilizaram-se alguns tópicos de estudo envolvidos nos anos iniciais, e assim, 

obtiveram-se os seguintes resultados, conforme ilustra o gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Atualmente, quais são suas necessidades formativas relacionadas o ensino de Matemática 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

A presente questão demostrou que os futuros educadores não estão plenamente 

preparados para ensinar matemática, pois não se sentem seguros para trabalhar conteúdos que 

fazem parte do currículo escolar dos anos iniciais. Considerando que os alunos poderiam 

marcar mais de uma alternativa, conclui-se que, dos 21 estudantes pesquisados, 6 deles 

(28,6%) não têm domínio sobre a adição e subtração; 10 alunos (47,6%) não dominam 

plenamente a divisão e multiplicação; 15 alunos (71,4%) não têm conhecimento suficiente 

sobre as frações para poder ensinar, 10 alunos (47,6%) admitem ter dificuldade em trabalhar 

com situações-problemas; 9 alunos (42,9%) não têm pleno conhecimento das figuras 

geométricas; 7 alunos (33,3%) têm dificuldade na leitura de gráficos; 18 alunos (85,7%) não 

possuem conhecimento necessário para trabalhar os cálculos de área e 1 aluno (4,8%) admite 

ter dificuldade em ensinar todos os itens elencados. 

Perante tal levantamento, Nacarato, Mengali e Passos (2009, p. 17), em seu estudo 

sobre professores polivalentes da década de 1980, enfatizando o curso de magistério, atual 

formação de docentes, enunciam que: 

[...] esses cursos tinham uma proposta pedagógica bastante interessante, por outro 

lado, na maioria deles não havia educadores matemático que trabalhassem com as 

disciplinas voltadas à metodologia de ensino de matemática – muitos eram 

pedagogos, sem formação específica. Decorria daí, muitas vezes, uma formação 

centrada em processos metodológicos, desconsiderando os fundamentos da 

matemática. Isso implica uma formação com muitas lacunas conceituais nessa área 

do conhecimento. 

No entanto isso ocorre até os dias atuais, nos quais quem leciona a disciplina de 

metodologia da matemática são professores pedagogos e não matemáticos. 
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Com o propósito de minimizar as dificuldades e nortear as próximas oficinas, 

solicitou-se aos alunos que elencassem possíveis temas a serem trabalhados. 

Em primeiro lugar, com 8 solicitações, de tudo um pouco com construção de materiais 

lúdicos, os quais possam ser utilizados nos estágios; 5 solicitações para o trabalho com 

frações no nosso dia a dia; 3 solicitações de estudos com gráficos; outras 3 para o estudo de 

áreas e outras solicitações como situação problema (2 alunos), figuras geométricas (2 alunos) 

e as quatro operações (1 aluno). 

Ao analisar o questionário, observa-se que a formação inicial dos futuros professores 

dos anos iniciais não é satisfatória, sendo que esse pensamento se completa quando Gualberto 

e Almeida (2009) em seus estudos sobre as licenciaturas de Pedagogia afirmam que mesmo o 

profissional tendo uma atuação multifacetada nem sempre o professor de matemática dos anos 

iniciais do ensino básico tem clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática. 

Os autores trazem ainda que: 

Muitos alunos do curso de pedagogia optam por esse curso para evitarem a 

matemática, [...] Diante disso, fica clara a contradição em um curso que pretende 

formar professores de matemática, mas além de apresentar uma formação ampla e 

generalista, recebe alunos que, em número significativo, buscam evitar a matemática 

(GUALBERTO; ALMEIDA, 2009, p. 303). 

A mesma situação ocorre no curso de Formação de Docentes. 

A análise ainda leva à reflexão do possível fracasso ou sucesso dos estudantes no 

componente curricular de matemática, o qual é, na maioria das respostas, relacionado à 

postura dos professores de matemática. Calcon, Lima e Gessinger (2011) corroboram com 

esse resultado quando, em sua pesquisa com estudantes do curso de formação de docentes 

(Magistério), ao questionarem a construção do conhecimento matemático ao longo de sua 

vida escolar, obtiveram o seguinte resultado: 

O maior grupo é formado por aqueles alunos que atribuem seu sucesso ou fracasso em 

Matemática a causas externas, ao professor ou à escola. Queixam-se dos professores que não 

lhe dão atenção, das escolas que são fracas, dos mestres não sabem a matéria, etc. Um 

exemplo desse tipo de afirmação é: “Foi um estudo baseado muito em educação tradicional, o 

professor entrava, explicava a matéria e pronto, não tinha interesse em saber minhas 

dificuldades.”, ou “Por ser uma escola estadual, a falta de professor é grande, o ensino é 

pequeno.” Também foram incluídos nessa classe aqueles que julgam bem aos professores ou 

as escolas de origem, como, por exemplo, o aluno que respondeu: “Todos os meus professores 

eram bem qualificados e isso fez com que eu gostasse da disciplina.” (CALSON; LIMA; 

GESSINGER, 2011, p. 120). 
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Ao comparar a pesquisa de Calcon, Lima e Gessinger (2011) com a presente pesquisa, 

verifica-se que a maior parte dos alunos declara apresentar dificuldades com a Matemática, 

não gostar da disciplina ou, ainda, culpa os professores pela construção do seu conhecimento. 

Tal constatação causa preocupação, pois como os futuros alfabetizadores ensinarão 

matemática às crianças, sendo que não gostam da disciplina ou apresentam dificuldade? 

3.1.2 Encontro 2: 

O segundo encontro ocorreu no dia 16 de novembro, no qual, em um primeiro 

momento, expôs-se aos alunos os dados obtidos no SAEB relacionados ao ensino de 

matemática e que já foram apresentados no item 2.1 desta dissertação. Conversou-se sobre 

algumas fragilidades e necessidades emergenciais para as aplicações de estágio e jogou-se o 

“Nunca Dez”, jogo que trabalha as trocas entre unidades para dezenas, de dezenas para 

centenas e de centenas para unidade de milhar. Utilizou-se o jogo para os cálculos de adição e 

de subtração.  

As regras do jogo encontram-se no apêndice B. As figuras 4 e 5 retratam dois 

momentos dessa atividade. 

Figura 4 - Vivenciando as trocas de unidade para dezena 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 
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Figura 5 - Alunos jogando “Nunca Dez” 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

Foi um momento de descontração do grupo, em que se discutiu a importância de as 

crianças conhecerem o sistema de numeração decimal, pois, como enunciado do documento 

do Pacto Nacional da Educação na Idade Certa, de 2014, assim como o funcionamento do 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA), que organiza as disposições e o funcionamento da língua 

escrita o Sistema de Numeração Decimal (SND) também necessita de uma organização, pois 

as crianças devem compreender a quantificação e seu registro a fim de que consigam realizar 

operações com os símbolos. 

Para melhor entendimento do grupo sobre a importância de se compreender as etapas 

da construção do conhecimento matemático, utilizou-se a seguinte analogia entre o SEA e o 

SND: 

Em relação ao SEA, as crianças devem entender que o que a escrita alfabética 

representa sobre o papel são os sons das partes das palavras e que o faz 

considerando segmentos sonoros menores que a sílaba (os fonemas). Já em relação 

ao SND, as crianças precisam entender que a escrita numérica se vale apenas de dez 

símbolos (do zero ao nove) e que, com estes símbolos, é possível registrar qualquer 

quantidade, desde as mais simples e vivenciadas, até aquelas sequer imagináveis e 

com as quais nunca iria se deparar em situações práticas, mas que fazem parte do 

que construímos como patrimônio cultural da humanidade. Assim como no começo 

da aprendizagem da escrita alfabética as crianças fazem confusão entre letras e sons, 

esse tipo de dificuldade também ocorre quando começam a compor suas primeiras 

hipóteses em relação ao sistema de numeração: qual o professor que não se deparou 

com uma criança expressando, por exemplo, o número 14 como sendo 10 e 4 ou 

com o famoso 20 e 10, em turmas que contam quantidades maiores? (BRASIL, 

2014, p. 6) 

Para tanto é de suma importância dar-se um trabalho entre a ludicidade e a escrita 

matemática, sendo que o jogo proposto para esse encontro também é citado no documento do 
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Pacto Nacional da Educação na Idade Certa, de 2014, com o título de “Ganha cem primeiro”, 

o qual é feito com palitos que são agrupados de 10 em 10, até chegar a 100, sendo o jogo 

“Nunca dez” uma versão mais elaborada, também citado nesse documento. 

3.1.3 Encontro 3: 

No dia 19 de novembro, houve o terceiro encontro, no qual, inicialmente, conversou-

se sobre a importância de estar-se em constante aperfeiçoamento, o quão importante é 

participar de palestras, cursos e oficinas, pois a participação em tais eventos contribui com a 

formação e consequentemente com o currículo.  

Deve-se lembrar que a educação atualmente tem acompanhado um grande processo de 

mudanças e para a melhor formação de um novo sujeito, capaz de tomar suas próprias 

decisões, tornando-se mais crítico e objetivo. Não basta apenas haver concentração nos livros, 

mas nos diálogos, nas trocas de experiência, momento em que a reflexão seja constante. 

Diante de tal situação, o processor busca aperfeiçoamento/formação continuada 

constante, uma vez que passa de docente a aluno e tem a possibilidade de vivenciar situações 

que façam melhor entender como o seu aluno se sente diante de tais atividades. A construção 

do conhecimento não está apenas em informações didáticas e científicas, mas na troca de 

experiências/relatos, na construção de teorias sobre as práticas e, principalmente, na reflexão 

crítica que se faz sobre as experiências. 

Sobre essa orientação, Imbernón (2001 p.48-49) afirma: 

A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de 

modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus esquemas de 

funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo constante de auto 

avaliação que oriente seu trabalho. A orientação para esse processo de reflexão exige 

uma proposta crítica da intervenção educativa, uma análise da prática do ponto de 

vista dos pressupostos ideológicos e comportamentais subjacentes. 

O conhecimento é um conjunto de conceitos, teorias, valores e crenças, o qual vai 

sendo construído por meio de experiências do dia a dia. No entanto, o profissional não pode 

se esquecer de se qualificar, de buscar atualização e um melhor desempenho. 

Após a discussão sobre essa necessidade de haver atualização e constante reflexão 

sobre as práticas pedagógicas, abordou-se o tema exercícios, questões contextualizada e 

resolução de problemas 

Para definir tais temas, utilizou-se os estudos realizados por Cardozo, Meneghelli e 

Possamai, já enunciados nesta dissertação no item 2.6.  
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Juntamente com os conceitos acima expostos, refletiu-se sobre a importância da 

compreensão leitora, a qual possibilita ao aluno a compreender o que está sendo solicitado na 

questão contextualizada ou na resolução de problemas. 

Enfatizou-se, ainda, que o processo de letramento da língua falada e escrita deve 

ocorrer de forma simultânea ao letramento matemático, sendo que ambas têm sua importância 

para a formação integral do sujeito, dessa forma não devendo sobrepor uma a outra. 

Observou-se ainda, que essa interação entre os componentes curriculares e a vivência 

dos alunos faz parte da transdisciplinaridade e pensamento complexo, o qual devemos 

desenvolver nas crianças desde os primeiros anos escolares, pois assim contribuiremos para a 

formação de jovens críticos. 

Para ilustrar e vivenciar os temas exercícios, questões contextualizadas, resolução de 

problemas e compreensão leitora, utilizou-se a brincadeira “Doce Matemática”, a qual 

contava com diversas atividades dos temas discutidos inseridas dentro dos balões. Tais 

desafios deveriam ser resolvidos para se obterem os doces.  

Figura 6 - Atividade “Doce matemática” 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

Durante a atividade, pôde-se perceber o quão importante são os estímulos às aulas. 

Nesse caso, foram os doces. Os alunos demostravam interesse em participar sabendo que 

ganhariam algo em troca. Isso me fez pensar que com as crianças esse “interesse” é ainda 



58 
 

 

maior em saber que haverá algo em troca, pois independente do resultado estar certo ou não 

todos os alunos recebiam o seu doce. 

O principal objetivo da atividade foi conversar sobre as possíveis resoluções das 

atividades sorteadas, observando principalmente que, embora se deva chegar a um 

determinado resultado, os caminhos percorridos podem ser variados. 

Nesse momento, aproveitou-se também para pensar sobre os erros que se cometem ao 

resolver as atividades matemáticas, lembrando que a exploração do erro também leva ao 

conhecimento. 

Foi um momento muito produtivo do grupo, pois cada um expôs o seu raciocínio, a 

sua vivência, o seu conhecimento e qual o caminho que seguiu para a resolução da atividade. 

Figura 7 - Atividade “Doce matemática” 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

Concluiu-se a atividade enfatizando que essa brincadeira pode ser aplicada a qualquer 

conteúdo matemático ou outro componente curricular de acordo com a necessidade do 

momento.  

3.1.4 Encontro 4: 

No quarto encontro, ocorrido no dia 23 de novembro, no qual se levou aos alunos 

atividades lúdicas envolvendo frações. Tal assunto foi solicitado por 71,4% dos participantes 

na pesquisa inicial. 



59 
 

 

Referente ao conteúdo de frações, os processos de ensino e de aprendizagem revelam 

que as dificuldades de tal conteúdo, segundo Costa (2010), ocorrem pela falta de 

compreensão tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Esses demonstram não 

conhecer os diferentes significados que as frações apresentam nas  diversas situações de 

aprendizagens. Assim, “sem competências fundamentais para lidar com essa representação 

também não são promovidas situações que estimulem nos alunos o desenvolvimento de um 

sentido para os números racionais, gerando barreiras para sua compreensão” (VALERA, 

2003, p.3). 

Valera (2003, p. 12) relata, ainda, que o ensino dos números racionais se tornou objeto 

de críticas porque sua abordagem desperta pouco interesse no aluno, “em parte devido ao 

insuficiente aproveitamento prático dos conteúdos e também  pela forma como o programa 

vem sendo realizado, cuja aplicabilidade do aprendizado  não encontra caminho na realidade 

do aluno”. 

Ainda questionando o modo de ensinar frações, Lopes (2008, p. 20-21) acrescenta: 

O ensino de frações tem sido praticado como se nossos alunos vivessem no final do 

século XIX, um ensino marcado pelo mecanicismo, pelo exagero na prescrição de 

regras e macetes, aplicações inúteis, conceitos obsoletos, “carroções”, cálculo pelo 

cálculo. Esta fixação pelo adestramento empobrece as aulas de matemática. 

Lopes (2008) ainda comenta que a utilização das frações no cotidiano se  resume a um 

meio, a um terço ou a um quarto e que a utilização das frações se tornará cada vez mais 

escassa, sendo essa substituída pela notação decimal. Ele ainda pontua que “isto não quer 

dizer que as frações devam ser abolidas, temos que reconhecer sua importância em contextos 

não utilitários, que atendem a outros significados e objetivos” (LOPES, 2008, p. 5). 

Todavia, para que ocorra a compreensão dos conceitos relacionados à fração, os 

professores precisam conhecer o conteúdo e ter didática sobre o mesmo, pois, em alguns 

casos, “os professores lutam com as mesmas dificuldades e apresentam os mesmos mal-

entendidos dos alunos” (LAMON, 2007, p. 633), o que acaba compromentendo a 

aprendizagem dos seus alunos. 

Sendo assim, para esse encontro, utilizaram-se as seguintes atividades: 

- Conceituação de frações e compreenção das mesmas através de barras de chocolates. 

Momento lúdico, divertido e saboroso, no qual se observou que a fração é uma divisão 

em partes iguais. 

- Régua de frações (anexo C): a qual possibilita ao aluno compreender as frações e 

fazer suas equivalências. 
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Confeccionaram-se as réguas e fizeram-se algumas equivalências e comparações, 

vivenciaram-se atividades que podem ser trabalhadas em sala de aula, tais como: “Quem é 

maior...”; “Qual é equivalente a...” 

- Identificação de frações (anexo D): traz a fração em forma de figura, em que, a partir 

da imagem, o aluno indica a fração correspondente. 

Figura 8 - Vivenciando a identificação de frações 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

- Equivalência de frações (anexo E): a atividade tem como objetivo fazer a leitura da 

fração e relacioná-la a sua figura. A partir daí o aluno observa qual fração é maior, menor ou 

se são equivalentes. Para essa atividade, indica-se que se usem as réguas de fração em 

conjunto para melhor compreensão. 

 



61 
 

 

Figura 9 - Vivenciando a equivalência de frações 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

- Quantidades de uma fração: com essa atividade, os alunos tiveram plena 

compreensão da função do denominador e do numerador, sendo que, para o denominador, 

dividia-se em grupos iguais o total de carrinhos e o numerador correspondia à parte tomada 

para si. 

Figura 10  - Vivenciando a quantidade de fração 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

- Dominó das frações (anexo F): o objetivo desse jogo é relacionar a fração escrita 

com o seu desenho. 
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Figura 11 - Jogando dominó de frações 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

Durante as atividades, observou-se que muitos dos futuros professores não tinham 

conhecimento necessário sobre as frações e, no decorrer das atividades, foram descobrindo 

que aprender e ensinar frações pode ser fácil e prazeroso. 

Após conhecer, entender e vivenciar os jogos, os alunos receberam seus modelos para 

posterior reprodução em seus estágios. 

Para finalizar o encontro e por solicitação de uma estudante, trabalharam-se somas e 

subtração de frações (próprias e impróprias) sem material didático, apenas o quadro de giz, 

pois foi um assunto solicitado no dia da atividade para auxiliar em sua aplicação do estágio 

supervisionado. 

3.1.5 Encontro 5: 

No encontro número 5, ocorrido no dia 25 de novembro, o tema explorado se referiu 

às adições e subtrações. 

Sabendo que a criança já chega à escola com noções de adição e de subtração e 

utilizando-se dos dedos para fazer esses cálculos é de fundamental importância que os 

professores tenham claros esses conceitos. 

Respeitando a bagagem trazida pela criança, o professor tem o papel fundamental na 

apropriação desse conhecimento matemático, sabendo que metodologias devem utilizar para 

melhorar a compreensão da adição e da subtração, contribuindo para uma efetiva 

aprendizagem matemática por meio da ludicidade. 

Vale ressaltar que : 
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A construção do número, o sistema de numeração decimal e as propriedades 

operatórias com números naturais, em nosso entender, são temas fundamentais para 

um bom desempenho do estudante no início da escolaridade. Desse modo, o papel do 

professor que atua nesse nível é mais relevante ainda, uma vez que, se este não 

conhece com certa profundidade o conteúdo e as metodologias que podem ser 

utilizadas, dificilmente irá propiciar aos alunos um desenvolvimento cognitivo e 

afetivo de qualidade. Algumas vezes, isso não ocorre nos cursos de formação inicial 

dos professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e, nesse 

sentido, a busca por ações continuadas torna-se uma alternativa pertinente e profícua 

(LEIVAS, 2019, p. 2). 

Diante disso, para esse encontro, selecionaram-se os seguintes materiais para serem 

explorados e vivenciados pelos futuros professores: 

- Quadro valor de lugar (anexo G): o qual possibilita ao educando compreender somas 

e subtrações e suas respectivas trocas, como, por exemplo, por que 11 unidades não podem 

permanecer na “casinha” da unidade. 

Enfatizou-se aos futuros professores que para melhor compreensão das crianças pode-

se conciliar o quadro valor de lugar com o material dourado e o jogo “Nunca dez”. 

Solicitou-se aos alunos que realizassem cálculos de adição e de subtração, utilizando o 

quadro valor de lugar sem fazer registros escritos. 

- Joaninha soma: esse material geralmente utilizado para a introdução da soma nas 

séries iniciais faz com que o aluno quantifique os numerais e some-os. 

Figura 12 - Somando com a joaninha 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 
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- Somando e subtraindo: esse material, também de utilização da introdução da soma e 

da subtração, permite ao aluno quantificar, somar e subtrair de forma concreta. 

Figura 13 - Somando e subtraindo de forma concreta 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

Referente a esse encontro, notou-se que as operações de adição e de subtração são de 

conhecimento de todos, no entanto, quando se refere à explicação da troca de unidade para 

dezena ou de dezena para centena os alunos sentem-se inseguros, pois aprenderam que “sobe 

um”. 

A partir desse desconforto apresentado pelos alunos, retomou-se o jogo “Nunca Dez” 

para melhor compreensão referente as trocas. 

3.1.6 Encontro 6: 

No dia 29 de novembro, ocorreu o encontro de número 6, no qual se trabalhou 

multiplicação e divisão de forma concreta.  

Considerando que o papel do professor nos anos inciais do ensino fundamental é 

proporcionar à criança a compreensão das ideias que envolvem a matemática como os sinais, 

signos e símbolos que estão envolvidos nas operações matemáticas, deve-se levar em conta as 

limitações que esse  profissional enfrenta. Entende-se que, muitas vezes, o professor dos anos 

iniciais se limita ao ensino proposto no livro didático adotado pela escola. 

Diante disso, Dante (1996, p. 52-53) afirma que “o livro didático passou a ser o 

principal e, em muitos casos, o único instrumento de apoio ao trabalho docente”, pois parte 

dos professores, devido a sua formação precária ou sua dificuldade com os conteúdos, tem os 

livros como uma espécie de manual de instrução do que deve ser ensinado e de como fazê-lo: 

Para professores com formação insuficiente em matemática, um livro didático 

correto e com enfoque adequado pode ajudar a suprir essa deficiência; A 

aprendizagem da matemática depende do domínio de conceitos e habilidades. O 
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aluno pode melhorar esse domínio resolvendo os problemas, executando as 

atividades e os exercícios sugeridos pelos livros didáticos (DANTE, 1996, p. 52-53). 

Para evitar esse dependência da utilização do livro e desenvolver atividades mais 

atrativas, iniciou-se uma conversa enfatizando que cada criança aprende de uma forma e que a 

multiplicação deve ser inicialmente apresentada como a adição de parcelas iguais. Após essa 

assimilação é que se dá o passo seguinte, rumo à multiplicação propriamente dita, sempre 

tendo em mente que o processo da divisão ocorre de modo similar. Cabe ressaltar que a partir 

de  problemas que perpassem essas ideias, permite-se à criança transitar entre a multiplicação 

e divisão. 

Após esse primeiro momento de conceituação da multiplicação e da divisão, em que 

os alunos puderam compartilhar as suas práticas, anseios e acertivas, passou-se às atividades 

de confeção de materiais relacionados ao assunto. 

Como primeiro material, apresentou-se a tabuada do 2, a qual pode ser utilizada para 

outros números. 

Figura 14 - Confeccionando a tabuada do 2 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 
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Figura 15 - Tabuada do 2 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

Construiu-se, ainda, a tabuada de canudos, a qual pode ser associada à tabuada de 

Pitágoras (anexo H)  

Para acrescentar e enriquecer as atividades de multiplicação, elaboraram-se questões 

contextualizadas para serem utilizadas pelos futuros professores em seus estágios, momento 

no qual o aluno pudesse resolvê-las, utilizando-se da soma ou da multiplicação de acordo com 

a compreensão e nível de cada um. 

No momento seguinte, voltou-se ao conteúdo da divisão, o qual foi trabalhado com a 

utilização do material dourado (geralmente de madeira, no qual os quadradinhos representam 

a unidade, a barrinha as dezenas, a placa a centena e o cubo a unidade de milhar), o qual está 

apresentado na figura 16. 
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Figura 16 – Material Dourado 

 

Fonte: 3Google imagens, 2022.  

A atividade vivenciada se deu a partir da distribuição de várias unidades 

(quadradinhos) para cada grupo e um giz. Assim, apenas brincando, fez-se a contagem de uma 

determinada quantidade e posteriormente a divisão nos grupos desenhados com giz nas 

carteiras. 

Na sequência da divisão, trabalhou-se o mecanismo de divisão, utilizando-se da 

tabuada. 

Para finalizar esse encontro, elaboraram-se questões contextualizadas envolvendo a 

divisão, na qual seriam utilizadas nos estágios. 

Nesse encontro, observou-se que os alunos têm conhecimento do mecanismo da 

multiplicação e da divisão, mas alguns não se sentem totalmente seguros para ensinar aos 

futuros alunos. A principal dificuldade observada foi em relação à explicação do mecanismo 

da divisão.  

Porém, após o encontro, alguns alunos declararam que nunca imaginaram que seria tão 

simples trabalhar essas duas operações de forma concreta. 

 
3 https://www.google.com/search?q=material+dourado&sxsrf=APq-

WBvtrsKbVRPUt6WCPVmHlUPxvulW5Q:1647449631376&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj

zw8CQjMv2AhVEIbkGHfqZA7EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=tZkKv9l0JC

ZDdM 

https://www.google.com/search?q=material+dourado&sxsrf=APq-WBvtrsKbVRPUt6WCPVmHlUPxvulW5Q:1647449631376&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzw8CQjMv2AhVEIbkGHfqZA7EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=tZkKv9l0JCZDdM
https://www.google.com/search?q=material+dourado&sxsrf=APq-WBvtrsKbVRPUt6WCPVmHlUPxvulW5Q:1647449631376&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzw8CQjMv2AhVEIbkGHfqZA7EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=tZkKv9l0JCZDdM
https://www.google.com/search?q=material+dourado&sxsrf=APq-WBvtrsKbVRPUt6WCPVmHlUPxvulW5Q:1647449631376&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzw8CQjMv2AhVEIbkGHfqZA7EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=tZkKv9l0JCZDdM
https://www.google.com/search?q=material+dourado&sxsrf=APq-WBvtrsKbVRPUt6WCPVmHlUPxvulW5Q:1647449631376&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzw8CQjMv2AhVEIbkGHfqZA7EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=tZkKv9l0JCZDdM
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3.1.7 Encontro 7: 

O último encontro aconteceu no dia 2 de dezembro, no qual foi abordado o tema das 

figuras geométrica e da área da figura. Este último foi o mais solicitado pelos estudantes do 

curso de Formação de Docentes. 

Para iniciar esse encontro, utilizaram-se os blocos lógicos, o qual dá a possibilidade de 

trabalhar, além das figuras geométricas, as cores e as espessuras. 

Figura 17 - Blocos lógicos 

 

Fonte: 4Google imagens, 2022.  

Após esse contato inicial, com as principais formas geométricas (triângulo, quadrado, 

retângulo e círculo), apresentou-se aos alunos um jogo de correspondência das figuras, ou 

quebra-cabeça, o qual pode ser trabalhado para a introdução das figuras geométricas para 

crianças pequenas. Com essa atividade, a criança tem a possibilidade de identificar as figuras 

e de relacioná-las de acordo com o tamanho da folha modelo. 

 
4 https://www.google.com/search?q=blocos+logicos+madeira&sxsrf=APq-

WBvaBdF5YJpPGnL3cuyEGMs0nX7Y5Q:1646244502798&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj

DsKnWgqj2AhUhppUCHdfoBmwQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1093&bih=480&dpr=1.25#imgrc=FpvQ9YdH

YmAiSM 

 

https://www.google.com/search?q=blocos+logicos+madeira&sxsrf=APq-WBvaBdF5YJpPGnL3cuyEGMs0nX7Y5Q:1646244502798&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDsKnWgqj2AhUhppUCHdfoBmwQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1093&bih=480&dpr=1.25#imgrc=FpvQ9YdHYmAiSM
https://www.google.com/search?q=blocos+logicos+madeira&sxsrf=APq-WBvaBdF5YJpPGnL3cuyEGMs0nX7Y5Q:1646244502798&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDsKnWgqj2AhUhppUCHdfoBmwQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1093&bih=480&dpr=1.25#imgrc=FpvQ9YdHYmAiSM
https://www.google.com/search?q=blocos+logicos+madeira&sxsrf=APq-WBvaBdF5YJpPGnL3cuyEGMs0nX7Y5Q:1646244502798&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDsKnWgqj2AhUhppUCHdfoBmwQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1093&bih=480&dpr=1.25#imgrc=FpvQ9YdHYmAiSM
https://www.google.com/search?q=blocos+logicos+madeira&sxsrf=APq-WBvaBdF5YJpPGnL3cuyEGMs0nX7Y5Q:1646244502798&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDsKnWgqj2AhUhppUCHdfoBmwQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1093&bih=480&dpr=1.25#imgrc=FpvQ9YdHYmAiSM
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Figura 18  - Quebra-cabeça de figuras geométricas 

 

Fonte: Acervo de pesquisa, 2021. 

Após esse primeiro contato com as figuras geométricas, contou-se aos alunos a 

história do Tangram (anexo I) e na sequência se confeccionou o mesmo (anexo J). 

Inicialmente, deixou-se que os alunos manuseassem livremente o tangram, em 

seguida, solicitou-se a eles que montassem um quadrado, usando duas peças, depois três 

peças, quatro peças e finalmente que criassem outras possibilidades de figuras e formas 

(anexo K). 

Encaminhando-se para a última atividade, fez-se a cálculo da área de diversas figuras, 

utilizando-se do quadriculado (anexo L). Com essa atividade, os alunos ficaram encantados, 

pois não tinham ideia do quanto é simples ensinar a área de uma figura.  

3.1.8 Encerramento e avaliação das oficinas 

Para finalizar as atividades, discutiu-se brevemente sobre os encontros ocorridos, 

enfatizando a importância de se estar em constante aperfeiçoamento/aprendizagem, que 

sempre se deve buscar ajuda quando há dificuldades, pois a aprendizagem dos alunos dos 

anos iniciais depende da postura tomada pelos educadores. 

Esse foi um momento muito gratificante, pois os alunos demostraram o quanto foi 

significante para eles as oficinas de matemática. O aluno X declarou:  

Profe, nunca imaginei algumas dessas atividades, como, por exemplo, o nunca dez 

que dá pra usar com tantas variedades; e essas atividades de fração foram top. Usei 

todas em meu estágio, e até a professora regente gostou e falou que nunca tinha visto 

algumas delas. A professora podia dar mais dessas oficinas, nos acrescentou muito 

[sic!]. 



70 
 

 

Solicitei, ainda, que os participantes respondessem ao formulário online, o qual teve 

como objetivo sondar a validade dos encontros e planejar os futuros, já que o colégio solicitou 

a continuidade do presente projeto nos próximos anos. 

O questionário de avaliação (Apêndice B) foi respondido por 19 alunos, visto que o 

mesmo contava com apenas cinco questões. 

A primeira foi: “Sobre a formação matemática realizada nas últimas semanas, você 

acredita que a mesma acrescentou em seus conhecimentos?”, em que 0 refere-se a muito 

ruim e 10 a muito boa. 

A resposta foi unânime com pontuação 10 (muito boa), sendo assim, pode-se 

concluir que as oficinas contribuíram com a formação dos futuros professores, como é 

verificado no gráfico 8. 

Gráfico 8 - Sobre a formação matemática realizada nas últimas semanas, você acredita que a mesma 

acrescentou em seus conhecimentos? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

Na segunda questão, perguntou-se aos alunos: “Os conteúdos abordados nas oficinas 

contribuíram com a superação de possíveis dificuldades existentes?” 

O resultado é apresentado no gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Os conteúdos abordados nas oficinas contribuíram com a superação de possíveis dificuldades 

existentes? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

Ao analisar o gráfico, pode-se verificar que um dos participantes das oficinas ainda 

não superou plenamente as suas dificuldades e dois deles parcialmente; os demais 

conseguiram aproveitar as oficinas na superação de suas dificuldades referentes aos assuntos 

matemáticos trabalhados. 

A terceira questão referiu-se à prática da pesquisadora: quanto à metodologia de 

trabalho proposta nas oficinas, ela facilitou o trabalho dos conteúdos matemáticos? Nesse 

quesito, um aluno não ficou totalmente satisfeito com a metodologia trabalhada, o que faz 

com que eu busque ainda mais. 

O resultado para essa questão pode ser acompanhado no gráfico 10 

Gráfico 10 - Quanto à metodologia de trabalho proposta nas oficinas, ela facilitou o trabalho dos conteúdos 

matemáticos? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Ao perguntar aos alunos qual momento das oficinas foi mais marcante, obtiveram-se 

as seguintes respostas, estando elencadas por ordem de maior ocorrência: 4 alunos 

apontaram a atividade do Nunca Dez como mais marcante; 3 deles indicaram que todos os 

momentos das oficinas foram bons e que contribuíram para a sua formação; o trabalho com 

fração foi acusado por dois alunos como o mais marcante da oficina; outros 2 alunos 

apontaram a atividade da “Doce Matemática”; seguido de outros 2 alunos que indicaram a 

produção de materiais como o ponto alto da oficina; 2 alunos elencaram a soma com o 

material da joaninha; 2 alunos manifestaram que as atividades de multiplicação foram muito 

importantes; e um aluno apontou o tangram como atividade marcante e outro o cartaz do 

quadro valor de lugar. 

Para finalizar o questionário, solicitou-se aos alunos que apontassem possíveis temas 

para as próximas oficinas e os mais solicitados foram: (3) unidades de medida; (2) mais 

situações problemas; (2) ábaco; (1) sólidos geométricos, outros temas que surgiram não se 

remetem aos anos iniciais tais como: mínimo múltiplo comum, o valor de x e raiz quadrada. 

Outros ainda indicaram que dessa forma foi ótimo e que o tempo/número de oficinas 

poderia ser maior.  

3.2 REFLEXÕES A PARTIR DE APLICAÇÃO DO PROJETO 

Durante as oficinas de matemática, pôde-se observar que ouvir, analisar, 

compreender e superar os anseios dos futuros alfabetizadores foi a tarefa central e essencial 

para a aplicação do projeto. 

Salienta-se isso pelo fato de que os futuros professores, mesmo com conhecimento 

dos conteúdos matemáticos, apresentam muitas inseguranças sobre a metodologia a ser 

aplicada, muitas vezes, até falta-lhe confiança em suas práticas. 

Com as oficinas, os alunos sentiram-se à vontade para questionar, complementar, 

expor-se e se queixar sobre atividades/jogos matemáticos que deram certo, errado ou que 

poderiam ser mais exploradas. 

Essa situação de diálogo permaneceu durante todas as oficinas, os futuros 

professores tiveram uma participação ativa e constante nos encontros o que fez com que se 

tornassem divertidos, “leves” e produtivos. 

Diante disso, podem-se apontar algumas reflexões sobre as seguintes questões: o 

desafio de ser professor e o ensino e a aprendizagem matemática. 



73 
 

 

3.2.1 O desafio de ser professor 

Atualmente, encontra-se nas escolas a preocupação, por parte dos professores, com 

que tipo de Matemática a se ensinar e como ensinar.  

No entanto, um grande desafio é a formação inicial, pois professores dos anos iniciais, 

em sua maioria, têm sua formação no curso de Formação de Docentes e graduação em 

Pedagogia, sendo que, em ambas as formações, a preocupação maior está centrada na didática 

e na metodologia e não no conhecimento específico de cada componente curricular. 

Colaboram com essa ideia Fürkotter, Morelatti e Faustino (2007, p.596): 

Muitos dos educadores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental fizeram 

curso normal, magistério, Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério (CEFAM) ou curso de Licenciatura em Pedagogia. Em tais cursos, muito 

pouco tempo é dedicado a disciplinas que trabalham os conteúdos específicos da 

Matemática. Assim, há conteúdos que os professores devem abordar com os alunos, 

sem nunca terem aprendido os mesmos durante toda a sua escolaridade (...) São 

poucas as alternativas metodológicas apresentadas aos futuros professores, e com 

isso eles nem sempre conseguem criar condições facilitadoras, e desenvolver um 

processo dinâmico de ensino, que garanta a aprendizagem. Isso faz com que não 

inovem e, na maioria das vezes, reproduzam em suas aulas a postura e a 

metodologia “antigas” com que aprenderam. 

Para que isso não ocorra, o professor dos anos iniciais deve se desdobrar para garantir 

que seus alunos adquiram o mínimo necessário de todos os componentes curriculares, vale 

ressaltar que nessa etapa da educação os professores são polivalentes. 

Sobre o professor polivalente, Pimenta et al. (2017, p. 17) destaca: 

A denominação de polivalente se refere ao professor dos anos iniciais do ensino 

fundamental, que marca a atuação desse profissional desde as origens da então 

escola normal de ensino médio, nos finais do século XIX, cuja finalidade era formar 

o professor para ensinar as disciplinas (matérias) básicas: língua portuguesa 

(alfabetização), história, geografia, ciências e matemática. Essa denominação não 

mais aparece na legislação brasileira referente à matéria, inclusive nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) do curso de pedagogia de 2006. Entretanto, 

permanece a finalidade de formar professores para lecionar essas disciplinas básicas 

dos anos iniciais, e na realidade escolar brasileira os professores continuam atuando 

como polivalentes. 

E para essa polivalência, o professor precisa estar em constante aprendizagem para 

acompanhar as novas tecnologias, descobertas e metodologias, pois a partir desse 

comprometimento como a atualização, certamente oportunizará aos seus alunos aula de 

qualidade com compreensão e significado. 

Pode considerar que a docência é um processo permanente e contínuo, no qual o 

docente busca superar seus desafios de profissão, preparando-o para atuar e melhorar sua 

realidade e suas práticas pedagógicas.  

Fürkotter, Morelatti e Faustino (2007, p.598) compartilham desse pensamento quando 

enunciam que: 
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Acreditamos que um processo de formação continuada que tem como eixo a 

reflexão coletiva sobre a prática, sobre a experiência, crenças, posições, valores e 

imagens, poderá aprimorar a competência dos professores e leva-los a incorporar 

recursos metodológicos a uma “nova” prática docente, que propicie a construção do 

conhecimento através do “fazer”, e de atividades que permitam trabalhar as 

competências matemáticas, quais sejam, experimentar (por a prova), conjecturar 

(suposição, hipótese), representar, estabelecer relações, comunicar (descrever), 

argumentar (discutir, raciocinar) e validar. 

André e Pesce (2012, p. 40) acrescentam ainda que: 

A docência é uma atividade complexa e desafiadora, o que exige do professor uma 

constante disposição para aprender, inovar, questionar e investigar sobre como e por 

que ensinar. Numa sociedade de constantes mudanças e infinitas incertezas, as 

exigências para o exercício da docência têm sido cada vez maiores. 

Com toda essa exigência, o professor busca alternativas de contribuir com a 

aprendizagem de seus alunos, sendo que a prática do lúdico através de jogos, brinquedos e 

brincadeiras é uma forma que tem apresentado bons resultados. 

No entanto, essas práticas nem sempre estão presentes na formação inicial do 

professor, é aí que o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) contribui, 

pois através de suas reuniões e de materiais que o professor encontra formas de dinamizar a 

sua aula, tornando os conteúdos mais lúdicos e acessíveis aos seus alunos. Dessa forma, os 

alunos terão uma aprendizagem matemática com compreensão e significado e 

consequentemente resultados positivos nas avaliações externas, como, por exemplo, o SAEB. 

3.2.2 O ensino e aprendizagem da matemática 

Sendo a matemática um componente curricular relacionado diretamente ao cotidiano 

do cidadão, questiona-se: será que as competências matemáticas desenvolvidas na escola 

são as mesmas exigidas no cotidiano dos alunos?  

A partir dessa questão, reflete-se sobre o que está sendo ensinado e como está sendo 

ensinado, sendo que o professore dos anos iniciais precisa investir em ações pedagógicas 

que permitam às crianças vivenciar e fazer matemática de tal modo que esses 

conhecimentos construídos sejam ampliados e percebidos na sua vida, a partir de suas 

ações, evitando apenas as técnicas e as definições a fim de que se tornem cidadãos críticos e 

ativos na transformação do meio em que vivem (LIRA, 2016). 

Nesse viés, Lira (2016, p. 2) complementa: 

[...] é fundamental que o professor identifique as principais características dessa 

ciência, de seus métodos, de suas ramificações e aplicações, também é preciso que 

tenha clareza das próprias concepções sobre a matemática, uma vez que a prática em 

sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos a serem 

ensinados. Seguindo esses princípios [...] o professor estará contribuindo para a 

desmitificação da matemática com uma disciplina difícil. 
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No momento em que o professor se sentir seguro para trabalhar o conteúdo 

necessário em sala de aula, o mesmo passará aos seus alunos segurança na aprendizagem, 

conciliando os conhecimentos matemáticos às situações cotidianas, fazendo com que os 

educandos, além do conhecimento científico e abstração, estejam preparos para a vida em 

sociedade. Dessa forma, o componente de matemática estará contribuindo para a formação 

de cidadãos críticos e reflexivos. 

Para facilitar essas ações, é fundamental a matemática dos anos iniciais ser 

trabalhada de forma lúdica através de jogos, brinquedos e brincadeiras, os quais foram o 

foco principal das oficinas realizadas. 

Desse modo, desenvolve-se a capacidade de pensar matematicamente, de utilizar um 

raciocínio lógico e de resolver problemas de uma forma simples e divertida. 

As atividades lúdicas apresentam um apoio importante e significativo ao reforçar a 

ideia de que se aprende enquanto brinca, em que o educando mostra participação e 

envolvimento nas ações realizadas. Para tal, podem-se utilizar artifícios como músicas, 

jogos, dramatizações e experimentos que envolvam a prática da ludicidade (RUFINO, 

2014). 

Por meio das atividades lúdicas, a criança estabelece relações do novo com o que já 

conhece, de formas compatíveis como o seu desenvolvimento, auxiliando também na sua 

socialização. 

De acordo com Nunes (2011), a ludicidade é uma atividade de grande valor 

educacional e pedagógico que aparece como um suporte no processo de ensino-

aprendizagem, no qual essas atividades correspondem a um impulso direto e natural da 

criança, apresentando prazer e espontaneidade. 

Essas atividades estimulam as crianças a criarem suas próprias estratégias de 

cálculos, estimativas e interpretação das informações, o que os leva a comparar seus 

resultados e raciocínio com seus colegas de classe.  

Enfim, o ensinar e aprender matemática vai muito além do que entender fórmulas e 

mecanismos de cálculo, ou seja, ajuda o cidadão a ler e a compreender melhor o mundo. Por 

isso, devem-se buscar todas as formas possíveis para que esse componente curricular seja 

trabalhado e entendido de forma plena e satisfatória. 
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3.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO REVISTA 

A proposta inicial de trabalho foi trabalhar com alunos da 3ª e 4ª séries do curso de 

Formação de Docentes, no entanto, percebe-se que as oficinas devem ser oferecidas também 

aos alunos da 2ª série, pois muitos desses estudantes já estão inseridos no mercado de trabalho 

com estágios renumerados, não como professores regentes, mas como auxiliares. 

Outro ponto que merece atenção refere-se à organização dos encontros, os quais foram 

semanais. Acredita-se que se os mesmos forem realizados de forma intensiva, por exemplo, 

todos os dias em uma semana com uma carga horária maior, haverá maior rendimento, pois as 

dúvidas dos estudantes são muitas e nem sempre se conseguia terminar de confeccionar os 

materiais e relacionar os conteúdos explorados com outros componentes curriculares, 

tornando o estudo da matemática transdisciplinar.  

Ainda, na questão dos materiais, vê-se que foi de fundamental importância fazer com 

que os estudantes, além de confeccionarem os materiais, vivenciassem as atividades, assim 

colocando-se no lugar das crianças e percebendo quais eram os pontos positivos e os que 

mereciam atenção. Dessa forma, puderam contribuir com outras possibilidades de aplicação 

dos materiais construídos e vivenciados. 

Referente ao questionário diagnóstico, nota-se que o mesmo tem importância 

fundamental, pois assim se pode direcionar o trabalho de acordo com a necessidade do grupo, 

assim como o questionário prognóstico que avalia a atividade realizada e embasa para uma 

próxima etapa. 

Enfim, julga-se que essa proposta de intervenção junto aos estudantes do curso de 

Formação de Docentes com esses pequenos ajustes contribuirá ainda mais na formação 

acadêmica dos mesmos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de oficinas matemáticas surgiu da percepção e escuta de alguns colegas 

professores que lecionam nos anos iniciais e relatam dificuldade em trabalhar com alguns 

conteúdos matemáticos e, também, da falta de preparo que os estagiários do curso de 

Formação de Docentes chegam às escolas para desenvolver seus estágios. 

A partir disso, pensou-se em complementar a formação dos alunos do Colégio Túlio de 

França que frequentam o curso de Formação de Docente, ajudando-os a compreenderem e 

elaborarem seus planos de aulas referentes aos conteúdos desse componente curricular. 

Tendo em vista que, além dos estágios, os alunos serão os futuros alfabetizadores, 

pensou-se em se oferecerem oficinas nas quais os mesmos tivessem a possibilidade de 

expressar suas fragilidades, expor suas experiências e compartilhar as aprendizagens. 

Para tanto, as oficinas tinham como objetivo geral contribuir para o processo 

formativo do ensino de matemática dos alunos por meio de ações fundamentadas nas práticas 

da resolução de problemas e de utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras com o intuito 

de promover uma aprendizagem com significado e compreensão. Diante de tal objetivo posso 

afirmar que o mesmo foi atingido plenamente, pois através de jogos, brinquedos e 

brincadeiras os alunos puderam compreender e dar significado aos conteúdos matemáticos 

relacionados aos anos iniciais, os quais tiveram uma ótima participação e declararam melhoria 

em sua compreensão matemática e maior confiança para trabalhar com os conteúdos 

abordados. 

Com as oficinas, atingiu-se, igualmente, outros objetivos como a organização de um 

espaço de troca de experiências, anseios e sucessos, sendo que nesses momentos os alunos 

sempre tinham um exemplo ou uma experiência para compartilhar com o grupo; com a 

contextualização dos conteúdos, o vivenciar das atividades e a confecção dos materiais foram 

fornecidos meios didáticos e metodológicos que contribuirão com suas práticas em sala de 

aula; fizemos a relação entre o que se ensina e o que se usa no cotidiano, sendo que a 

matemática dos anos iniciais está muito presente no dia a dia e é de fundamental importância 

para a aprendizagem dos anos seguintes e, consequentemente, o sucesso escolar dos alunos. 

Finalmente, pode-se dizer que a aprendizagem desses futuros professores, nos assuntos 

abordados, teve significado e compreensão. 

Os limites enfrentados na aplicação do projeto referem-se ao tempo, o qual julgo que 

necessita ser maior, tanto no sentido de cada encontro para que os materiais didáticos sejam 

confeccionado, quanto no sentido de quantidade de encontros, pois outros assuntos 
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relacionados aos ensino dos anos iniciais e que os alunos não tem plena compreensão não 

foram abordados. 

Acredita-se que o presente projeto contribuiu na formação dos futuros professores de 

forma relevante, pois não apenas se identificou uma fragilidade como também se buscaram 

soluções, sendo que o projeto já está sendo repensado para a próxima edição. 
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APÊNDICE A: OFICINAS DE MATEMÁTICA PARA FUTUROS 

ALFABETIZADORES: A ARTE DE APRENDER PARA PODER ENSINAR 

 

Caro estudante, você está sendo convidado a participar da pesquisa sobre Oficinas de 

matemática para futuros alfabetizadores: a arte de aprender para poder ensinar. O objetivo do 

projeto é contribuir no processo formativo do ensino de matemática dos alunos do curso de 

Formação de Docentes do Colégio Estadual Túlio de França por meio de ações 

fundamentadas nas práticas da resolução de problemas e da utilização de jogos, brinquedos e 

brincadeiras, com o intuito de promover uma aprendizagem com significado e compreensão. 

Este questionário destina-se a uma avaliação inicial da sua relação com o ensino de 

matemática, que subsidiará a elaboração de uma formação em um outro momento, para a qual 

você também será convidado. A participação é anônima e voluntária. Você também poderá 

desistir da participação a qualquer momento. 

Respondendo a este questionário, você concorda com esses termos de participação.  

Caso tenha dúvida sobre o projeto ou sobre a sua participação nele, poderá a qualquer 

momento fazer contato com a pesquisadora responsável:  

 

Cristiane Gabiec 

E-mail: crisgabiec@yahoo.com.br 

Telefone e WhatsApp: (42) 99132-2366 

 

1. Qual a sua idade? 

(    ) 17 anos 

(    ) 18 anos 

(    ) 19 anos 

(    ) 20 anos 

(    ) 21 anos 

(    ) outros: ______________ 

 

2. Qual a sua turma? 

(    ) 3ª série “A” 

(    ) 4ª série “A” 

(    ) 4ª série “B” 
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3. Você está atuando como professor (a) neste momento? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

4. Se sim, onde? 

(    ) Centro de Educação Infantil 

(    ) Escola 

(    ) Outro: ____________________ 

 

5. Você já atuou como professor (a) em outro momento? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

6. Quanto tempo você trabalhou/trabalha como professor (a)? (anos e meses) 

___________________________ 

 

7. O que lhe motivou a ser professor (a)? 

___________________________ 

 

8. Durante o período escolar, como foi (é) a sua relação com a matemática? 

___________________________ 

 

9. Sobre o seu conhecimento matemático, você se considera: 

 

 

10. Relate uma experiência marcante com o ensino de matemática que fez você gostasse 

ou não dessa área do conhecimento. 

__________________________ 

 

11. Como é ensinar matemática para você? 
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12. Atualmente, quais são suas necessidades formativas relacionadas ao ensino de 

matemática? 

(    ) Adição e subtração 

(    ) Divisão e multiplicação 

(    ) Frações 

(    ) Situações problema 

(    ) Figuras Geométricas 

(    ) Leitura de gráficos 

(    ) Cálculo de área 

Outros: __________________________ 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Caro estudante, você participou da pesquisa sobre Oficinas de matemática para 

futuros alfabetizadores: a arte de aprender para poder ensinar. O objetivo do projeto é 

contribuir no processo formativo do ensino de matemática dos alunos do curso de Formação 

de Docentes do Colégio Estadual Túlio de França, por meio de ações fundamentadas nas 

práticas da resolução de problemas e utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras, com o 

intuito de promover uma aprendizagem com significado e compreensão. 

Este questionário destina-se à avaliação final da formação realizada no âmbito do 

projeto e pretende diagnosticar em que medida contribuiu com a sua formação. A 

participação é anônima e voluntária. Você também poderá desistir da participação a qualquer 

momento. 

Respondendo a este questionário, você concorda com os termos de participação. 

Caso tenha qualquer dúvida sobre o projeto ou sobre a sua participação nele, poderá 

a qualquer momento fazer contato com a pesquisadora responsável: 

Cristiane Gabiec 

E-mail: crisgabiec@yahoo.com.br Telefone e WhatsApp: (42) 99132-2366 

 

 

1. Sobre a formação matemática realizada nas últimas semanas, você acredita que  a mesma 

acrescentou em seus conhecimentos? 

 

2. Os conteúdos abordados nas oficinas contribuíram com a superação de  possíveis dificuldades 

existentes? 

 

3. Quanto à metodologia de trabalho proposta nas oficinas, ela facilitou o trabalho dos conteúdos 

matemáticos? 

mailto:crisgabiec@yahoo.com.br
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4. Destaque um momento das oficinas que foi muito marcante para você? 

 

 

 

 

5. De que outros temas da área de matemática você gostaria que fossem abordados em um 

próximo momento? 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



92 
 

 

ANEXO A: ESCALA DE PROFICIÊNCIA DE MATEMÁTICA – 5º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Nível Descrição do Nível 

Nível 0 

Desempenho menor que 

125 

A Prova Brasil não utilizou itens que avaliam as habilidades deste nível. Os 

estudantes localizados abaixo do nível 125 requerem atenção especial, pois não 

demonstram habilidades muito elementares. 

Nível 1 

Desempenho maior ou 

igual a 125 e menor que 

150 

Os estudantes provavelmente são capazes de: 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Determinar a área de figuras desenhadas em malhas quadriculadas por meio de 

contagem. 

Nível 2 

Desempenho maior ou 

igual a 150 e menor que 

175 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

Resolver problemas do cotidiano envolvendo adição de pequenas quantias de 

dinheiro. 

 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Localizar informações, relativas ao 

maior ou menor elemento, em tabelas ou gráficos. 

Nível 3 

Desempenho maior ou 

igual a 175 e menor que 

200 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA 

Localizar um ponto ou objeto em uma malha quadriculada ou croqui, a partir de 

duas coordenadas ou duas ou mais referências. Reconhecer dentre um conjunto 

de polígonos, aquele que possui o maior número de ângulos. Associar figuras 

geométricas elementares (quadrado, triângulo e círculo) a seus respectivos 

nomes. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Converter uma quantia, dada na ordem das unidades de real, em seu equivalente 

em moedas. Determinar o horário final de um evento a partir de seu horário de 

início e de um intervalo de tempo dado, todos no formato de horas inteiras. 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

Associar a fração ¼ a uma de suas representações gráficas. Determinar o 

resultado da subtração de números representados na forma decimal, tendo como 

contexto o sistema monetário. 
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TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Reconhecer o maior valor em uma tabela de dupla entrada cujos dados possuem 

até duas ordens. Reconhecer informações em um gráfico de colunas duplas. 

Nível 4 

Desempenho maior ou 

igual a 200 e menor que 

225 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA Reconhecer retângulos em meio a outros quadriláteros. 

Reconhecer a planificação de uma pirâmide dentre um conjunto de 

planificações.  

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Determinar o total de uma quantia a partir da quantidade de moedas de 25 e/ou 

50 centavos que a compõe, ou vice-versa. Determinar a duração de um evento 

cujos horários inicial e final acontecem em minutos diferentes de uma mesma 

hora dada. Converter uma hora em minutos. Converter mais de uma semana 

inteira em dias. Interpretar horas em relógios de ponteiros. 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

Determinar o resultado da multiplicação de números naturais por valores do 

sistema monetário nacional, expressos em números de até duas ordens e 

posterior adição. Determinar os termos desconhecidos em uma sequência 

numérica de múltiplos de cinco. Determinar a adição, com reserva, de até três 

números naturais com até quatro ordens. Determinar a subtração de números 

naturais usando a noção de completar. Determinar a multiplicação de um 

número natural de até três ordens por cinco, com reserva. Determinar a divisão 

exata por números de um algarismo. Reconhecer o princípio do valor posicional 

do Sistema de Numeração Decimal. Reconhecer uma fração como 

representação da relação parte-todo, com o apoio de um conjunto de até cinco 

figuras. Associar a metade de um total ao seu equivalente em porcentagem. 

Associar um número natural à sua decomposição expressa por extenso. 

Localizar um número em uma reta numérica graduada onde estão expressos 

números naturais consecutivos e uma subdivisão equivalente à metade do 

intervalo entre eles. 

 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Reconhecer o maior valor em uma 

tabela cujos dados possuem até oito ordens. Localizar um dado em tabelas de 

dupla entrada 

Nível 5 

Desempenho maior ou 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 
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igual a 225 e menor que 

250 

 

ESPAÇO E FORMA 

Localizar um ponto entre outros dois fixados, apresentados em uma figura 

composta por vários outros pontos. Reconhecer a planificação de um cubo 

dentre um conjunto de planificações apresentadas. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Determinar a área de um terreno retangular representado em uma malha 

quadriculada. Determinar o horário final de um evento a partir do horário de 

início, dado em horas e minutos, e de um intervalo dado em quantidade de 

minutos superior a uma hora. Converter mais de uma hora inteira em minutos. 

Converter uma quantia dada em moedas de 5, 25 e 50 centavos e 1 real em 

cédulas de real. Estimar a altura de um determinado objeto com referência aos 

dados fornecidos por uma régua graduada em centímetros. 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem superior, entre 

números naturais de até cinco ordens, utilizando as ideias de retirar e comparar. 

Determinar o resultado da multiplicação de um número inteiro por um número 

representado na forma decimal, em contexto envolvendo o sistema monetário. 

Determinar o resultado da divisão de números naturais, com resto, por um 

número de uma ordem, usando noção de agrupamento. Resolver problemas 

envolvendo a análise do algoritmo da adição de dois números naturais. Resolver 

problemas, no sistema monetário nacional, envolvendo adição e subtração de 

cédulas e moedas. Resolver problemas que envolvam a metade e o triplo de 

números naturais. Localizar um número em uma reta numérica graduada onde 

estão expressos o primeiro e o último número representando um intervalo de 

tempo de dez anos, com dez subdivisões entre eles. Localizar um número 

racional dado em sua forma decimal em uma reta numérica graduada onde estão 

expressos diversos números naturais consecutivos, com dez subdivisões entre 

eles. Reconhecer o valor posicional do algarismo localizado na 4ª ordem de um 

número natural. Reconhecer uma fração como representação da relação parte-

todo, com apoio de um polígono dividido em oito partes ou mais. Associar um 

número natural às suas ordens e vice-versa. 

Nível 6 

Desempenho maior ou 

igual a 250 e menor que 

275 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA 

Reconhecer polígonos presentes em um mosaico composto por diversas formas 

geométricas. 
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GRANDEZAS E MEDIDAS 

Determinar a duração de um evento a partir dos horários de início, informado 

em horas e minutos, e de término, também informado em horas e minutos, sem 

coincidência nas horas ou nos minutos dos dois horários informados. Converter 

a duração de um intervalo de tempo, dado em horas e minutos, para minutos. 

Resolver problemas envolvendo intervalos de tempo em meses, inclusive 

passando pelo final do ano (outubro a janeiro). Reconhecer que entre quatro 

ladrilhos apresentados, quanto maior o ladrilho, menor a quantidade necessária 

para cobrir uma dada região. Reconhecer o m2 como unidade de medida de 

área.  

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

 

Determinar o resultado da diferença entre dois números racionais representados 

na forma decimal. Determinar o resultado da multiplicação de um número 

natural de uma ordem por outro de até três ordens, em contexto que envolve o 

conceito de proporcionalidade. Determinar o resultado da divisão exata entre 

dois números naturais, com divisor até quatro, e dividendo com até quatro 

ordens. Determinar 50% de um número natural com até três ordens. Determinar 

porcentagens simples (25%, 50%). Associar a metade de um total a algum 

equivalente, apresentado como fração ou porcentagem. Associar números 

naturais à quantidade de agrupamentos de 1 000. Reconhecer uma fração como 

representação da relação parte-todo, sem apoio de figuras. Localizar números 

em uma reta numérica graduada onde estão expressos diversos números naturais 

não consecutivos e crescentes, com uma subdivisão entre eles. Resolver 

problemas por meio da realização de subtrações e divisões, para determinar o 

valor das prestações de uma compra a prazo (sem incidência de juros). Resolver 

problemas que envolvam soma e subtração de valores monetários. Resolver 

problemas que envolvam a composição e a decomposição polinomial de 

números naturais de até cinco ordens. Resolver problemas que utilizam a 

multiplicação envolvendo a noção de proporcionalidade. Reconhecer a 

modificação sofrida no valor de um número quando um algarismo é alterado. 

Reconhecer que um número não se altera ao multiplicá-lo por 1. 

 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Interpretar dados em uma tabela 

simples. Comparar 

Nível 7 

Desempenho maior ou 

igual a 275 e menor que 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 
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300 ESPAÇO E FORMA Interpretar a movimentação de um objeto utilizando 

referencial diferente do seu. Reconhecer um cubo a partir de uma de suas 

planificações desenhadas em uma malha quadriculada. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Determinar o perímetro de um retângulo desenhado em malha quadriculada, 

com as medidas de comprimento e largura explicitados. Converter medidas 

dadas em toneladas para quilogramas. Converter uma quantia, dada na ordem 

das dezenas de real, em moedas de 50 centavos. Estimar o comprimento de um 

objeto a partir de outro, dado como unidade padrão de medida. Resolver 

problemas envolvendo conversão de quilograma para grama. Resolver 

problemas envolvendo conversão de litro para mililitro. Resolver problemas 

sobre intervalos de tempo envolvendo adição e subtração e com intervalo de 

tempo passando pela meia noite.  

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

Determinar 25% de um número múltiplo de quatro. Determinar a quantidade de 

dezenas presentes em um número de quatro ordens. Resolver problemas que 

envolvem a divisão exata ou a multiplicação de números naturais. Associar 

números naturais à quantidade de agrupamentos menos usuais, como 300 

dezenas.  

 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Interpretar dados em gráficos de 

setores. 

Nível 8 

Desempenho maior ou 

igual a 300 e menor que 

325 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA 

Reconhecer uma linha paralela a outra dada como referência em um mapa. 

Reconhecer os lados paralelos de um trapézio expressos em forma de segmentos 

de retas. Reconhecer objetos com a forma esférica dentre uma lista de objetos 

do cotidiano. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Determinar a área de um retângulo desenhado numa malha quadriculada, após a 

modificação de uma de suas dimensões. Determinar a razão entre as áreas de 

duas figuras desenhadas numa malha quadriculada. Determinar a área de uma 

figura poligonal não convexa desenhada sobre uma malha quadriculada. 

Estimar a diferença de altura entre dois objetos, a partir da altura de um deles. 

Converter medidas lineares de comprimento (m/cm). Resolver problemas que 



97 
 

 

envolvem a conversão entre diferentes unidades de medida de massa. 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

Resolver problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais 

requerendo mais de uma operação. Resolver problemas envolvendo divisão de 

números naturais com resto. Associar a fração ½ à sua representação na forma 

decimal. Associar 50% à sua representação na forma de fração. Associar um 

número natural de seis ordens à sua forma polinomial. 

 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Interpretar dados em um gráfico de 

colunas duplas 

Nível 9 

Desempenho maior ou 

igual a 325 e menor que 

350 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA 

Reconhecer a planificação de uma caixa cilíndrica. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Determinar o perímetro de um polígono não convexo desenhado sobre as linhas 

de uma malha quadriculada. Resolver problemas que envolvem a conversão 

entre unidades de medida de tempo (minutos em horas, meses em anos). 

Resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de medida de 

comprimento (metros em centímetros). 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

Determinar o minuendo de uma subtração entre números naturais, de três 

ordens, a partir do conhecimento do subtraendo e da diferença. Determinar o 

resultado da multiplicação entre o número oito e um número de quatro ordens 

com reserva. Reconhecer frações equivalentes. Resolver problemas envolvendo 

multiplicação com significado de combinatória. Comparar números racionais 

com quantidades diferentes de casas decimais. 

 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Reconhecer o gráfico de linhas correspondente a uma sequência de valores ao 

longo do tempo (com valores positivos e negativos). 

Nível 10 

Desempenho maior ou 

igual a 350 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 

capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA 

Reconhecer dentre um conjunto de quadriláteros, aquele que possui lados 
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perpendiculares e com a mesma medida. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS Converter uma medida de comprimento, 

expressando decímetros e centímetros, para milímetros. 
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ANEXO B: JOGO “NUNCA DEZ” 

 

Material: Material dourado e um dado. 

Procedimento: Cada aluno joga o dado e pega quantos quadradinhos, quanto forem os pontos 

do dado. 

Repetir este procedimento para cada aluno. 

Regra: Ninguém pode ter contigo dez elementos iguais. 

Quando alguém juntar dez elementos iguais deverá trocá-los por um elemento maior que 

tenha o valor equivalente aos dez. o material poderá ficar no centro da mesa, ao alcance de 

todos, ou então com algum aluno, que fará o papel de “caixa”. 

Assim, dez quadradinhos (as unidades) serão trocados por uma tirinha (a dezena) e dez 

tirinhas serão trocadas por uma placa (a centena). Dez placas (centenas) formam uma milhar. 

Vence quem chegar primeiro a um número antecipadamente combinado, ou, então, quem tiver 

mais pontos depois de um determinado tempo. 

O jogo também pode ser usado com a subtração, onde os alunos podem começar com uma 

placa (centena) e conforme o número tirado no dado irão fazendo a subtração. 

Exemplos de trocas: 

Dez quadradinhos 

(unidades) 
serão trocados por 

Uma tirinha 

(dezena) 

 

 

 

 

Dez tirinhas 

(dezenas) 

 
Uma placa 

(centena) 

 

 

 

 

Dez placas 

(centenas) 

 

 

Um bloco 

(unidade de milhar) 
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Fonte: https://mariotticg.wordpress.com/2011/10/01/jogo-nunca-dez-ou-dez-nao-pode/ 

 

  

https://mariotticg.wordpress.com/2011/10/01/jogo-nunca-dez-ou-dez-nao-pode/
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ANEXO C: RÉGUA DAS FRAÇÕES 

 

Fonte: https://dandelionbooks.com.br/regua-de-fracoes/ 

 

  

https://dandelionbooks.com.br/regua-de-fracoes/
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ANEXO D: IDENTIFICAÇÃO DE FRAÇÕES 

 

Fonte: Próprio autor. 
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ANEXO E: EQUIVALÊNCIA DE FRAÇÕES 

 

Fonte: Próprio autor 
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ANEXO F: DOMINÓ DE FRAÇÃO 

 
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/371054456796220177/ 

 

  

https://www.pinterest.pt/pin/371054456796220177/
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ANEXO G: QUADRO VALOR DE LUGAR 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55739 

 

  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55739


106 
 

 

ANEXO H: TABUADA DE PITÁGORAS 

 

Fonte: http://matheusmathica.blogspot.com/2011/05/voce-conhece-tabuada-de-pitagoras.html 

 

  

http://matheusmathica.blogspot.com/2011/05/voce-conhece-tabuada-de-pitagoras.html
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ANEXO I: HISTÓRIA DO TANGRAM: O DISCÍPULO E O MESTRE 

 

“Um jovem chinês despedia-se do seu mestre para fazer uma grande viagem pelo 

mundo. 

Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e disse: 

– Com esse espelho, registrarás tudo o que vires durante a viagem para me mostrares na volta. 

O discípulo, surpreso, indagou:  

– Mas mestre, como poderei mostrar-lhe, com um simples espelho, tudo o que encontrar 

durante a viagem? 

No momento em que fazia essa pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos e quebrou-se em sete 

peças. 

Então o mestre disse: 

– Agora poderás, com essas sete peças, construir figuras para ilustrar o que viste durante a 

viagem.” 
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ANEXO J: TANGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/tangram/ 

 

 

  

https://www.todamateria.com.br/tangram/
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ANEXO K: POSSIBILIDADES DE FIGURAS E FORMAS FEITAS COM TANGRAM 

 
Fonte: https://pt.scribd.com/document/343609222/Atividades-tangram 

 

 

 

 

https://pt.scribd.com/document/343609222/Atividades-tangram
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ANEXO L: ÁREA DAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
 

 


