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RESUMO 
 
  
 
 

Esta dissertação aborda a aprendizagem matemática na Escola Municipal de 
Educação Básica Gleidis Rodrigues, relatando a intervenção realizada com alunos 5º 
ano do Ensino Fundamental através de resolução de problemas.  No dia a dia a 
matemática é vista como a disciplina responsável pelo insucesso escolar dos alunos 
desta escola, o que torna odiosa para muitos estudantes. Mas admite-se que não é 
possível pensar na vida sem a matemática tanto quanto pensar na escola sem ela, na 
medida em que os seus conceitos estão diretos ou indiretamente encarnados no 
cotidiano de todos os cidadãos. A proposta deste estudo é entender, através de um 
diagnóstico, o porquê os alunos encontram tantas dificuldades em interpretar e fazer 
uso dos conceitos matemáticos, para, em seguida, realizar uma intervenção e 
encontrar caminhos pedagógicos que ajudem a formular os conceitos matemáticos e 
que os mesmos sejam compreendidos e aplicados como decorrência do ensino. Para 
tanto, foi elaborada uma revisão em estudos precedentes sobre os elementos teóricos 
envolvidos no tema Aprendizagem Matemática, Diagnóstico, Intervenção 
Evidenciando a Sequência Didática com apoio da Resolução e Problemas. A 
metodologia foi um diagnóstico das notas dos alunos na disciplina de matemática no 
ano de 2017 comparado com as outras disciplinas para saber o nível de desempenho 
deles em matemática e uma entrevista com os professores de 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental para uma análise e um aprofundamento das práticas pedagógicas no 
ensino da matemática por meio de um roteiro de entrevistas com os professores dos 
anos iniciais da Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues. Os sujeitos 
envolvidos foram 26 pessoas, sendo cinco professores e vinte e um alunos. O trabalho 
trata-se de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa ao referir-se nas respostas 
dos professores e intervenção com a sequência didática aos alunos, também é 
classificada como quantitativa ao relatar o diagnóstico dos alunos por meio de gráficos 
de pesquisa exploratória. Os dados coletados dos alunos e dos professores revelou a 
necessidade de planejar e aplicar uma sequência didática envolvendo resolução de 
problemas no sentido de ajudar os alunos em suas dificuldades. Com a sequência 
didática aplicada o objetivo principal foi alcançado, uma que vez que os estudantes 
conseguiram realizar as atividades de maneira satisfatória e reflexiva quanto aos 
conceitos, bem como compreenderam, questionaram e discutiram os conteúdos 
trabalhados. Com esse método percebeu-se que fica mais fácil o trabalho do professor 
na resolução de problemas e pode contribuir para melhorar o ensino e aprendizagem 
da matemática, sobretudo, quando desenvolvida seguindo as orientações de ensino 
através da resolução de problemas. Desse modo, espera-se que esta sequência 
didática contribua para a discussão e promoção de sequências de atividades que 
visam melhorar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, de modo que 
outros professores de matemática possam utilizar como sugestão em suas práticas. 
 
Palavras-chave: aprendizagem matemática; práticas pedagógicas; sequência 
didática. 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

 
 
This dissertation approaches the mathematical learning in the Gleidis Rodrigues 
school, reporting the intervention performed with students 5th year of elementary 
school through problem solving. In everyday life math is seen as the discipline 
responsible for the academic failure of the students of this school, which makes it 
hateful for many students. However, it is admitted that it is not possible to think of life 
without mathematics as much as to think of school without it, insofar as its concepts 
are directly or indirectly embodied in the daily lives of all citizens. The purpose of this 
study is to understand, through a diagnosis, the reason why students find so many 
difficulties in interpreting and making use of mathematical concepts, then to carry out 
an intervention and find pedagogical paths that help to formulate mathematical 
concepts and that the understood and applied as a result of teaching. For that, a review 
was made in previous studies about the theoretical elements involved in Mathematical 
Learning, Diagnosis, Intervention Evidencing the Didactic Sequence with the support 
of Resolution and Problems. The methodology was a diagnosis of the students' grades 
in the mathematics discipline in the year 2017 compared to the other disciplines to 
know their level of performance in mathematics and an interview with the teachers from 
the 1st to the 5th year of elementary school for an analysis and a deepening of the 
pedagogical practices in the teaching of mathematics through a script of interviews 
with the teachers of the initial years of the Gleidis Rodrigues school. The subjects 
involved were 26 people, 5 teachers and 21 students. The work is an action research 
with a qualitative approach when referring in the answers of the teachers and 
intervention with the didactic sequence to the students, is also classified as quantitative 
when reporting the diagnosis of the students through exploratory research charts. Data 
collected from students and teachers revealed the need to plan and apply a didactic 
sequence-involving problem solving in order to help students in their difficulties. With 
the applied didactic sequence the main objective was reached, one that the students 
were able to carry out the activities in a satisfactory and reflective way regarding the 
concepts, as well as understood, questioned and discussed the contents worked. With 
this method, it was realized that the teacher's work in solving problems is easier and 
can contribute to improve the teaching and learning of mathematics, especially when 
developed following teaching guidelines through problem solving. Thus, it is expected 
that this didactic sequence contribute to the discussion and promotion of sequences 
of activities that aim to improve the process of teaching and learning of students, so 
that other mathematics teachers can use as a suggestion in their practices. 
 
Keywords: mathematical learning; pedagogical practices; following teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Matemática é considerada uma das ciências mais aplicadas em nosso 

cotidiano, pois relaciona a lógica com situações práticas. Ela envolve diversas 

situações e estabelece relações com acontecimento do cotidiano. Um simples olhar 

ao nosso redor e notamos a sua presença nas formas, nos contornos e nas medidas 

(BRASIL ESCOLA, 2017). 

Levando a questão para o âmbito da escola, o desafio para a maior parte dos 

professores é transformar essa ciência em algo menos complicado e fazer com que 

os seus alunos percebam e façam aplicações de seus conceitos; ao mesmo tempo, 

esse desafio envolve também o fazer com que o aluno desenvolva o gosto pela 

matéria (Matemática).  

O aluno aprende significativamente matemática, quando consegue   atribuir   
sentido   e significado às ideias matemáticas - mesmo aquelas mais puras 
(isto é, abstraídas de uma realidade   mais   concreta) -   e, sobre   elas, é   
capaz   de   pensar, estabelecer   relações, justificar, analisar, discutir e criar 
(FIORENTINI, 1995, p. 32). 
 

Nesta perspectiva, a pesquisa busca caminhos 

pedagógicos para que os conceitos matemáticos sejam compreendidos e aplicados 

como decorrência do ensino contextualizado junto aos alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Com a proposta de primeiramente entender, através do 

diagnóstico, porque os alunos encontram tantas dificuldades em interpretar e fazer 

uso dos conceitos matemáticos, para, em seguida realizar uma intervenção e 

encontrar caminhos pedagógicos que lhes ajudem a entender e aplicar os como 

decorrência do ensino da matemática com os professores das turmas de 1ª a 5ª da 

Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues1. 

A ideia da intervenção inicia com um diagnóstico realizado com apoio de 

entrevistas com professores, questionários para alunos e professores e análise do 

rendimento escolar dos alunos na disciplina de matemática. Após esse levantamento 

será desenvolvido as propostas de intervenção e prática pedagógica que auxiliem os 

alunos para melhor entendimento sobre o conteúdo matemático. 

                                                             
1 A escola Gleidis Rodrigues foi fundada no dia 24 de abril de 1998, sendo a única escola Municipal com ensino 
fundamental anos iniciais e anos finais localizada no centro de Timbó Grande. Possui um total de 910 alunos, 
com 39 turmas contando também com 45 professores.  
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 As dificuldades encontradas nos educandos fazem com que os mesmos 

tenham resistência no que se refere ao ensino-aprendizagem sobre os conceitos, 

conhecimentos básicos da Matemática e sua aplicabilidade; esse fenômeno é também 

apontado por Fernandez (1991), que o fracasso na aprendizagem implica pensar 

sobre várias situações, pois o problema pode estar em diversos segmentos do 

processo de ensino aprendizagem, como no professor, na escola e não somente o 

aluno. E tais problemas fazem com que a disciplina seja vista como difícil e complicada 

para compreender.  

Esse problema está enraizado há tempos na escola, sendo necessário que se 

explicitem necessidades e se determinem as causas dessa situação. Tendo 

conhecimento de que é uma preocupação de outros professores, a proposta é a de 

uma análise mais ampla do problema e planejar diversas práticas pedagógicas e, 

dessa forma, tentar aproximar ao máximo o aluno e a Matemática. 

No entanto, percebemos que muitos docentes realizam atividades de 

matemática muito superficiais, usam pouco material alternativo, se prendem no livro 

didático e não tentam mudar as estratégias, além de não fazer uso resolução de 

problemas para o ensino da matemática na sala de aula.  Diante disso, nos 

perguntamos. Será que ensinar adição, subtração, multiplicação, divisão e frações 

através de resolução de problemas podem atender de maneira mais eficaz as 

dificuldades encontradas nas salas de aula?  

Foram levantadas algumas questões como: Por que alunos da Escola 

Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues finalizam os anos finais do Ensino 

Fundamental sem dominar grande parte das noções básicas do conhecimento 

matemático? Por que os alunos não têm um interesse maior pela matemática? De que 

forma pode-se minimizar as dificuldades na aprendizagem da matemática? Quais os 

desafios dos professores de matemática em fazer com que os alunos compreendam 

e apliquem os conceitos matemáticos? 

Quais os caminhos pedagógicos a formular e trilhar para que os conceitos 

matemáticos sejam compreendidos - e aplicados - como decorrência do ensino junto 

aos alunos dos anos iniciais da Escola Municipal de Educação Básica Gleidis 

Rodrigues? 

O trabalho justifica-se por saber da importância que a Matemática tem na vida 

das pessoas, é fundamental que todos tenham um conhecimento significativo dos 
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conceitos matemáticos e de sua aplicabilidade. É responsabilidade da escola, através 

do professor ensinar esses conceitos. O professor deve trabalhar o que o aluno já 

conhece de matemática, ou o que tenha vivido antes de chegar na escola, e 

potencializar esse conhecimento para a aprendizagem de conceitos matemáticos. 

Desse modo não se considera o aluno que chega à 1ª série do 1º grau 
totalmente analfabeto em Matemática, pois ele já “lê” números nos preços de 
objetos, já reconhece alguns números como a idade das pessoas e já teve 
que operar com quantidades em seus brinquedos ou mesmo em seu trabalho 

(CARVALHO, 1986, p.16). 
 

Diante da citação acima, é importante destacar que a matemática faz parte do 

dia a dia da sociedade, porém diversos fatores implicam no ensino-aprendizagem e 

no processo metodológico educativo e de acordo Bordenave e Pereira (2002) os 

fatores envolvidos nesse processo são o aluno, o conteúdo, o professor. Desse modo, 

para que o professor tenha êxito em suas aulas, o conteúdo deve ser vigorosamente 

planejado e estruturado com bases necessárias na construção do saber matemático. 

Há 8 anos que atuo na docência do ensino da Matemática e minha carreira 

profissional sempre foi nas escolas públicas do município de Timbó Grande, local em 

que me deparei inúmeras vezes com tais problemáticas, desde ao iniciar a graduação 

e até mesmo em formação continuada e pós-graduação. Nunca se conseguiu definir 

as causas do problema em relação ao ensino da Matemática, por isso, da necessidade 

de realizar uma pesquisa sobre seu ensino, voltada para a Escola Municipal de 

Educação Básica Gleidis Rodrigues. É através do programa de Mestrado Profissional 

oferecido pela UNIARP, que esta pesquisa foi realizada. Com a linha de pesquisa 

voltada a cultura, ensino e formação docente, o trabalho não pretende apenas apontar 

os problemas do ensino da Matemática, mas também apresentar estratégias de 

ensino que podem contribuir com a escola pesquisada. 

A proposta deste estudo é, primeiramente, entender, através de um 

diagnóstico, porque os alunos encontram tantas dificuldades em interpretar e fazer 

uso dos conceitos matemáticos, para, em seguida, realizar uma intervenção e 

encontrar caminhos pedagógicos que ajudem a formular os conceitos matemáticos e 

que os mesmos sejam compreendidos e aplicados como decorrência do ensino. 

O objetivo principal desta dissertação é avaliar o potencial dos alunos através 

de uma sequência didática com resolução de problemas para ampliação da 

compreensão e aplicação de conceitos matemáticos trabalhados nos anos iniciais do 
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Ensino Fundamental, elaborada a partir de indicativos apresentados por estudantes e 

docentes da Escola Gleidis Rodrigues de Timbó Grande – Santa Catarina. 

A resolução de problemas como estratégia didática deve estar enraizada na 

perspectiva de desencadear no aluno o desejo de querer debruçar-se sobre o desafio 

que lhe é proposto. O docente precisa ter como princípio o desejo de desenvolver para 

este indivíduo uma atividade estimulante, que aguce a sua curiosidade e que faça com 

que o mesmo desenvolva comportamentos de pesquisador. Propondo Situações -

Problema que os motivem a pensar, a ousar, a conhecer e a solucionar os problemas 

matemáticos que decorram da sua vivência escolar e de seu convívio fora deste 

ambiente. 

E para a resolução das Situações- Problema foi planejado uma Sequência 

Didática de atividades para ajudar o aluno em suas dificuldades e limitações.  

Como objetivos específicos pretendeu-se verificar o rendimento escolar dos 

alunos antes e depois da aplicação da sequência didática; propor estratégias de 

intervenção para obter melhores resultados no ensino da Matemática; diagnosticar 

quais fatores que interferem na prática pedagógica; desenvolver uma sequência 

didática visando o estímulo e interesse na aprendizagem da Matemática. 

A dissertação se divide em capítulos da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo aborda o ensinar e o educar no processo de ensino e 

aprendizagem. 

O segundo capítulo traz considerações sobre o ensino da Matemática focando 

práticas pedagógicas usadas por professores. O terceiro capítulo abrange a 

Matemática e Resolução de problemas. 

O quarto capítulo explicita a metodologia de como esta pesquisa foi 

desenvolvida, local, público alvo e que instrumentos foram utilizados para chegar na 

intervenção e organização da Sequência Didática. 

O quinto capítulo mostra os resultados da pesquisa e discussão sobre práticas 

pedagógicas relevantes na resolução de Situações- Problema.  
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1 SOBRE O ENSINAR E O EDUCAR 

 

 É notório que o ambiente escolar está passando por momentos de 

transformação em todas as dimensões e, no que se refere à qualidade do ensino e da 

educação, é possível dizer que este período tem se estendido a longa data, entretanto, 

caracterizamos como sendo de fundamental importância para a transformação da 

sociedade.  

 Hoje, o desafio da profissão docente engloba ações de ensinar e educar com 

qualidade, porém, há mais uma preocupação com um ensino de qualidade do que 

com educação de qualidade. Moran (2000) enfatiza que ensino e educação são 

conceitos diferentes, sendo que: 

No ensino organiza-se uma série de atividades didáticas para ajudar os 
alunos a compreender áreas específicas do conhecimento (ciências, história, 
matemática...). Na educação, o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar 
ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de 
totalidade (MORAN, 2000, p. 12). 
 

 Muito se fala de ensino de qualidade, mas as ações docentes estão muito 

distantes do conceito de qualidade. Para Moran (2000) o ensino de qualidade envolve 

muitas variáveis, tais como: 

- Uma organização inovadora, aberta, dinâmica, com um projeto pedagógico 

coerente, aberto, participativo, com infraestrutura adequada, atualizada, 
confortável, tecnologias acessíveis, rápidas e renovadas.  
- Uma organização que congregue docentes bem preparados intelectual, 
emocional, comunicacional e eticamente, bem remunerados, motivados e 
com boas condições profissionais, e onde haja circunstâncias favoráveis a 
uma relação efetiva com os alunos que facilite conhecê-los, acompanhá-los, 
orientá-los.  
- Uma organização que tenha alunos motivados, preparados intelectual e 
emocionalmente, com capacidade de gerenciamento (MORAN, 2000, p. 14). 

 

 Segundo Libâneo (1991, pg 82) “[...] o ensino é um meio fundamental do 

progresso intelectual dos alunos”.  E para Goldberg (1998, pg 85) “[...] o ensino resume 

a instrumentalização necessária à transmissão do conhecimento, base do processo 

de educação”. 

 Ainda Goldberg afirma que: 

Educar é transformar; é despertar aptidões e orientá-las para o melhor uso 
dentro da sociedade em que vive o educando; é desenvolver estruturas 
cognitivas que permitam ao indivíduo não somente ler e compreender o 
mundo em que vive, mas atuar e, se possível, gerar progresso na sociedade 
como um todo. (GOLDBERG, p. 85, 1998) 
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No geral, o que se vê é um ensino muito mais problemático do que é divulgado 

na mídia nacional. Um ensino em que predominam um número excessivo de alunos 

por sala, professores mal preparados, mal pagos e pouco motivados. 
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2 O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

 O Ensino da Matemática é visto pela comunidade escolar (pais, alunos, 

professores e equipe pedagógica) como um desafio a ser vencido nas escolas. Pois, 

a matemática ensinada nas salas de aula, em sua maior parte, ainda em muitos casos 

acontece de forma tradicional e é desvinculada daquela utilizada no cotidiano do aluno 

o que torna o ensino pouco atrativo e desse modo, o processo de ensino e 

aprendizagem da referida disciplina não obtém resultados satisfatórios e o índice de 

reprovação ainda é alto. 

 O ensino atual da matemática, ou “Matemática da Escola”, trabalha o 

formalismo das regras, das fórmulas e dos algoritmos, bem como a complexidade dos 

cálculos com seu caráter rígido e disciplinador, levando a exatidão e precisão dos 

resultados (RODRIGUES, 2005). Na fala do autor é possível perceber que o ensino 

de matemática se torna extremante cansativo e desestimulante para o aluno porque 

infelizmente no ensino de matemática ainda prevalece a tradicional aula expositiva, 

em que o professor explica o conteúdo que considera importante e passa na lousa 

para o aluno copiar e resolver.  

 A prática tradicional do ensino, segundo D’Ambrosio (1989), revela a 

concepção de que é possível aprender matemática por meio de um processo de 

transmissão de conhecimento. E mais ainda, de que a resolução de problemas se 

reduz a procedimentos determinados pelo professor. Portanto, deve-se ressaltar que 

para a existência de um processo de ensino e de aprendizagem com boa qualidade é 

preciso adotar estratégias metodológicas diferenciadas e que sejam atrativas para 

possibilitar uma melhoria da aprendizagem dos discentes. 

Alunos e professores encontram dificuldades no processo ensino-
aprendizagem da matemática, as quais são muitas e conhecidas. Por um 
lado, o aluno não consegue entender a matemática que a escola lhe ensina, 
muitas vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, 
sente dificuldades em utilizar o conhecimento "adquirido", ou seja, não obtém 
muito sucesso (MATOS, 2001, p. 18). 
 
 

O professor é consciente de que não alcança resultados satisfatórios junto a 

seus alunos, pois enfrenta dificuldades em fazer com que eles entendam e dominem 

os conteúdos, desta forma é preciso repensar de forma efetiva seu fazer pedagógico, 

procurando novos elementos e não receitas de como ensinar determinados 

conteúdos, para que possa melhorar o quadro. 



18 
 

 
 

 Sabemos que no Brasil, o ensino de matemática tem passado, ao longo dos 

anos, por várias reformas, mesmo assim o fracasso escolar matemático continua se 

sobressaindo nos índices de avaliação da educação nacional.  

É importante destacar que a matemática deverá ser vista pelo aluno como 
um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, 
de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua 
imaginação. (BRASIL, 1998, p. 23).  
 
 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998, 

p. 24), “[...] a matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no 

mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da construção 

humana na sua interação constante com o contexto natural, social e cultural”.  

 A caracterização, feita pelos (PCNs), opõe-se à visão de grande parte da 

sociedade e da comunidade escolar que consideram que os conhecimentos 

matemáticos, embora constantes e verdadeiros, devem ser apenas assimilados pelo 

aluno, sem que necessariamente precise ocorrer uma apropriação destes saberes.  

Para facilitar a construção do conhecimento, os PCNs apontam que os 

conteúdos não devem ser entendidos apenas como uma listagem de conteúdos. Por 

isso, Blumenthal (2012) enfatiza a necessidade de entender a palavra conteúdo 

basicamente em três dimensões: conceitos, procedimentos e atitudes. A 

compreensão das ideias matemáticas e o modo como serão buscadas são muito mais 

valorizados do que a sua sistematização, muitas vezes vazia de significado. 

Ainda, para Blumenthal (2012), os conteúdos são entendidos como um meio 

para desenvolver atitudes positivas diante do saber em geral e, do saber matemático, 

em particular. O gosto pela matemática e o incentivo a procedimentos de busca 

exploratória, desenvolvendo uma atitude investigativa diante de situações-problema 

propostas pelo professor são alguns exemplos dessa compreensão mais ampla do 

que é ensinar e aprender em matemática. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Matemática (BRASIL, 1998) 

apresentam outras ideias básicas sobre o ensino e aprendizagem de matemática, a 

saber:  

 

 - Eliminação do ensino mecânico da matemática;  

 - Prioridade para a resolução de problemas;  

 - Conteúdo como meio para desenvolver ideias matemáticas fundamentais;  
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 - Ênfase ao ensino da geometria;  

 - Introdução de noções de estatística, probabilidade e estimativa;  

 - Organização dos conteúdos em espiral e não em forma linear, 

desprivilegiando a ideia de pré-requisitos como condição única para a 

organização dos mesmos;  

 -Uso da história da matemática como auxiliar na compreensão de conceitos 

matemáticos;  

 - Revigoramento do cálculo mental;  

 - Uso de recursos didáticos (calculadoras, computadores, jogos) durante 

todo Ensino Fundamental;  

 - Ênfase ao trabalho em pequenos grupos em sala de aula;  

 - Atenção aos procedimentos e às atitudes a serem trabalhadas, além dos 

conteúdos propriamente ditos;  

 - Avaliação como processo contínuo no fazer pedagógico.  
 
 Todos os itens acima são fundamentais para que o professor tenha uma boa 

bagagem no desempenho da sua profissão. Tudo isso é o que embasa o fazer 

pedagógico, ou seja, a prática pedagógica é o que no processo de ensino e 

aprendizagem , mas é importante saber que a avaliação faz parte de toda a trajetória 

educacional e esta deve ser contínua e não apenas em um único momento, por isso 

precisa ser feita constantemente conforme as atividades propostas pelo professor. 

   Segundo Freire (2000, p.71) ao pensar sobre o dever que tem o professor, de 

respeitar a dificuldade do educando, sua autonomia, sua identidade em processo, 

deve pensar também em como ter uma prática avaliativa em que o respeito ao 

educando, se realize em lugar de ser negado. Isto exige uma reflexão crítica 

permanente sobre a prática através da qual a avaliação é feita e do próprio fazer com 

os educandos. 

  A avaliação é uma força criadora do aprender e do ensinar, numa constante 

declaração de compromisso com a aprendizagem dos alunos. 
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3 A MATEMÁTCA E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 Desde os primórdios da humanidade o indivíduo era acostumado a resolver 

situações e ou problemas envolvendo a Matemática. A resolução de problemas, para 

estudiosos e educadores, sempre foi considerada parte fundamental no ensino de 

Matemática. 

 A partir do século XIX já se acreditava que a resolução de problemas deveria 

acontecer com base em aplicações de princípios aprendidos, tendo o objetivo de 

exercitar e fortalecer o cérebro, ou seja, o professor tinha a função de ensinar o 

conteúdo e o aluno de praticar e aprender o conteúdo aplicado.  

 Por isso a Matemática está em constante evolução, apresentando-se ao aluno, 

através da escola, como um horizonte ou campo para a construção e a apropriação 

do conhecimento. A Matemática vem sendo desenvolvida pelo homem em função de 

necessidades sociais. Se a matemática evoluiu, isto foi devido à   necessidade   de   

cada   civilização   conhecer as quantidades e os valores gerados pela inteligência 

humana - inteligência que inventou desde cálculos com as mãos até aqueles com o 

uso de tecnologias avançadas.  

Conforme Micotti (1999): 

O enfoque do saber matemático, no ponto de vista didático, permite destacar 
algumas peculiaridades: seu caráter abstrato; a precisão de seus conceitos; 
o rigor do raciocínio e a especificidade da linguagem. Estas peculiaridades, 
olhadas de fora, isto é, na perspectiva de quem vai ensinar ou aprender, 
ajudam aquilatar dificuldades do ensino, ou pelo menos, a perceber alguns 
pontos que merecem a atenção dos interessados no assunto. (MICOTTI, 
1999, p. 162)  

 

Não se trabalha matemática no Ensino Fundamental com o objetivo de 

transformar os alunos em matemáticos ou fazer com que eles apenas consigam 

resolver situações que envolvam cálculos matemáticos, trabalha-se a matemática com 

a intenção de fazer com que o estudante aumente suas capacidades de raciocínio, 

que se torne mais crítico, percebendo diversos ângulos de uma determinada situação 

e aguçando a sua percepção dos problemas. Diante disto, um dos desafios da 

matemática é encontrar métodos que levem o estudante a usar os seus 

conhecimentos (prévios) ao longo da aprendizagem. A este respeito, Pais (1999) diz 

que:  

O aluno deve ser sempre estimulado a realizar um trabalho na direção de 
uma iniciação à ‘investigação científica’.  Aprender a valorizar sempre o 
espírito de investigação. Esse é um dos objetivos maiores da educação 
matemática, ou seja, despertar no aluno o hábito permanente de fazer uso de 
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seu raciocínio e de cultivar o gosto pela resolução de problemas. Não se trata 
evidentemente de problemas que exigem o simples exercício da repetição e 
do automatismo (PAIS,1999, p. 29,30). 

 

O professor de Matemática deve contextualizar o conteúdo, tentando 

relacioná-lo a situações que sejam compreensíveis para o aluno. O saber escolar é 

um instrumento educacional para a promoção e sofisticação do conhecimento prévio 

trazido pelo aluno. Mas isso não basta para considerar que o aluno “sabe” matemática, 

não é apenas contextualizando que o professor fará com que o aluno aprenda 

matemática nem mesmo fazer com que o mesmo saiba as definições e o momento de 

utilizá-las, e sim fazer com que formule e intervenha nas atividades, construir 

linguagens, teorias, leis e colocá-las à prova.  

Assim, Saber matemática’ não é somente saber definições e teoremas para 
reconhecer o momento de utilizá-los e aplicá-los, é ‘dedicar-se aos 
problemas’ em um sentido amplo, que inclui encontrar boas perguntas assim 
como encontrar soluções. Uma boa reprodução da atividade matemática, por 
parte do aluno, exige que este intervenha nessa atividade, o que significa que 
ele deve formular enunciados e provar proposições, construir modelos, 
linguagens, conceitos e teorias, colocá-los à prova e realizarem intercâmbio 
com os outros, reconhecer os que estão de acordo com a cultura matemática 
e considerar aqueles que são úteis para a continuidade de sua atividade 
(CHEVALLARD; BOSH ; GASCÓN, 2001, p. 213). 

 

O educador deve atuar como mediador do conhecimento de forma que os 

alunos aprendam os saberes escolares em interação com os seus colegas, e não 

apenas recebam-no passivamente. É dessa forma que o docente contribuirá para que 

o aluno desenvolva o senso crítico e possa cada vez mais participar ativamente de 

sua “prática social”, atuando como sujeito em sociedade. Assim, cabe ao professor 

colocar-se como ponte entre aluno e conhecimento e cabe ao aluno participar 

ativamente desse processo.  

O método tradicional utilizado por muitos anos, não nos garante se realmente 

o aluno compreendeu um determinado conteúdo estudado, pois não permite que o 

aluno exponha suas estratégias durante as aulas, apenas é uma mera repetição do 

que foi passado pelo professor. Conforme pesquisa feita por König: 

Essa metodologia é questionável pois não garante que o aluno tenha 
realmente aprendido o conteúdo, ou seja, não é garantia de conhecimento 
adquirido, podendo apenas reproduzir o que foi passado pelo professor. 
Assim o ensino dessa disciplina por meio de resolução de situações-
problemas apresenta-se como uma alternativa capaz de romper o método 
tradicional e buscar novas possibilidades de ensinar Matemática (KÖNIG, 
2013, p. 39). 
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A ideia principal de utilizar situação-problema é fazer com que o aluno põe a 

prova o que ele realmente sabe e quais os meios que esse determinado aluno 

consegue utilizar na hora de resolver tal situação-problema.  Por isso, atualmente 

educadores matemáticos, vêm se preocupando demasiadamente com a questão de 

resolução de problemas, devido à sua grande importância não só no ensino da 

Matemática, como no de outras disciplinas. 

  Dante (1989) cita autores que ilustram sobre: 

Problema matemático é qualquer situação que exija a maneira matemática 
de pensar e conhecimentos matemáticos para solucioná-lo. A real justificativa 
para se ensinar Matemática é que ela é útil e, em particular, auxilia na solução 
de muitas espécies de problemas. (BEAGLE In Dante, p. 15, 1989 ) 
 
 

Para melhor conceituarmos o que é uma situação-problema, podemos dizer 

que é toda e qualquer situação onde se deseja obter uma solução, cuja resposta exige 

pôr à prova tudo o que se sabe. Geralmente, a resolução surge de um raciocínio passo 

a passo, cuja solução ou resultado causa grande satisfação quando assim descoberta. 

Contudo, a resolução de um problema pode ser complexa para um determinado aluno 

e simples para outro (FIGUEREDO, 2006, p. 2).     

Polya (1997) foi um dos autores que se tornou referência nesse tema. Entre 

vários seguidores de sua abordagem está Dante (2000), estes defendem que, atender 

às peculiaridades presentes na tarefa de solucionar Situações-Problema, é necessário 

adotar estratégias que devem ser utilizadas a fim de se ter uma orientação de como 

se solucionar uma Situação-Problema. 

Brito e Gonçalez (2001, p. 221) afirmam que a aquisição de atitudes positivas 

em relação à Matemática deve ser uma das metas dos educadores que pretendem ir 

além da simples transmissão de conhecimentos, garantindo aos seus alunos espaço 

para o desenvolvimento, para o autoconceito positivo, autonomia dos seus esforços e 

o prazer da resolução de problemas. 

O professor é o principal responsável em criar os meios que o aluno ainda não 

conhece ou não domina além de potencializar os que o aluno já tem conhecimento e 

domínio, desta forma fará com que o aluno adquira novos conceitos matemáticos para 

solucionar uma situação-problema que antes não conseguia ou que demorava para 

obter uma resposta. Dos diversos recursos que o professor apresentará para seus 

alunos cabe ao aluno escolher o que facilitará na hora da resolução do problema. 
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O papel do professor nesse processo é fazer as devidas intervenções, no 

sentido de que ele e seus alunos busquem juntos a solução de uma situação que, a 

princípio, não está no enunciado do problema. O aluno deve contribuir com seus 

conhecimentos prévios (vivências cotidianas) e o professor deverá ajudá-lo com seus 

conhecimentos, sempre observando os objetivos que almeja atingir com aquela 

situação proposta (FIGUEREDO, 2006).      

O professor que utiliza desta prática pedagógica deve ter em mente em 

trabalhar com resoluções de problemas que sejam familiares a realidade do aluno, 

além de interver nos momentos em que o aluno sentir dificuldades, mas, sem interferir 

na autonomia do aluno resolver tal situação-problema, assim o aluno desenvolve a 

autoconfiança de solucionar os problemas que lhe são apresentados, permitindo-lhe 

que crie suas próprias estratégias de resolução, para em seguida apresentar 

situações-problema mais desafiadores.   

Carvalho (2005) tem uma clara ideia dos tipos de situações-problemas no 

ensino da matemática, como a não convencionais, que para ele é quando há 

necessidade da elaboração de um raciocínio complexo pois não é evidenciado no 

enunciado, exigindo um conhecimento maior sobre a matemática. Carvalho (2005) 

também aborda situações-problemas do tipo de aplicação, que é aquela onde o aluno 

aproxima da sua realidade levantando dados, representado através de tabelas ou 

gráficos e fazendo relações com outras áreas do conhecimento. 

É fundamental que o professor de ênfase aos enunciados verificando se a 

redação do problema não apresenta duplos sentidos e que possa atrapalhar o 

raciocínio do aluno, tendo um enunciado claro, o aluno não sentirá dificuldades de 

interpretação.    

Alguns estudos realizados no estado de Santa Catarina abordam o tema de 

resolução de problemas, um artigo que relata o uso de resolução de problemas está 

intitulado como: ENSINO DE RAZÃO, PROPORÇÃO E TEOREMA DE TALES A 

PARTIR DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS das professoras Esther Bahr Pessôa, 

Natália Caroline Dos Passos e Regina Helena Munhoz no qual é nítida a aplicação de 

resolução de problemas para este conteúdo matemático em específico, sejam 

situações explícitas ou implícitas, facilita o trabalho do professor na hora de relaciona-

lo e demostrar tais aplicações no cotidiano do aluno. Este artigo descreve a aplicação 

de um projeto realizado com uma turma de nono ano, de uma escola municipal de 
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Joinville – SC. Nesse mesmo artigo as professoras relatam em suas considerações 

finais o quanto foi válido utilizar desta metodologia: 

Pôde-se perceber que o trabalho por projetos é bastante complexo e exige 

um planejamento cuidadoso e detalhado. No entanto, notou-se também que ele 

proporciona um envolvimento maior por parte dos alunos, que se envolvem mais com 

o que está acontecendo em sala de aula do que durante as aulas tradicionais. Os 

projetos tiram os alunos de uma posição passiva de receptáculos do conhecimento e 

os ajudam a se perceberem como sujeitos construtores de suas próprias 

aprendizagens (MUNHOZ; PASSOS; PESSÔA. 2014).  

Outra pesquisa em Santa Catarina sobre resolução de problemas é de Renata 

Lima Ludovico onde em sua dissertação de mestrado teve como tema RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS COMO CONTEXTO E ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DA 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Ludovico (2003) realizou um 

questionário com professores de ensino fundamental de escola públicas e 

particulares, para levantar dados e verificar como são utilizadas as situações 

problemas pelos professores entrevistados. Cabe ressaltar, segundo Ludovico (2003), 

muitas das deficiências dos alunos poderiam ser superadas se eles se sentissem 

sujeitos de seu próprio conhecimento. 

O professor deve ter o domínio da aula e o conhecimento do conteúdo; deve 

também estar ciente que em sua sala de aula não existe possibilidade de aligeirar a 

aprendizagem, pois: 

O professor precisa respeitar o ritmo do “aprender a aprender” de cada aluno. 
Portanto, é preciso encontrar meios para mostrar o caminho para o aluno 
atingir o domínio dos conteúdos necessários   ao   êxito   da   aprendizagem.   
O papel da educação é   o   de   descobrir   estratégias   que   levem   essas   
diferenças   em consideração, mas   que   faça   no   sentido   de   promover, 
ao   máximo, o desenvolvimento do indivíduo (DEPRESBITERIS, 1989, p. 

10). 
 

No entanto, cada professor sabe que esse trabalho não é tarefa simples, nem 

para ser feita solitariamente. O saber matemático deve ser alcançado através de 

instrumento que estimule a busca coletiva de soluções para o ensino dessa área. 

Soluções que precisam transformar-se em ações cotidianas e que efetivamente 

tornem os conhecimentos matemáticos acessíveis a todos os alunos. 

No ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste 
em relacionar observações do mundo real com representações (esquemas, 
tabelas, figuras); outro consiste em relacionar essas representações com 
princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem 
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grande importância e deve ser estimulada, levando-se   o   aluno   a “falar” e   
a “escrever” sobre Matemática, a trabalhar com representações gráficas, 
desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados (BRASIL, 
1998, p.67). 

 

Sobre o papel do aluno, cabe lembrar que a aprendizagem não é uma tarefa 

que o estudante realiza individualmente e o seu sentimento influencia seu processo 

de aprendizagem através de comportamentos vinculados ao afeto, motivação, 

criatividade e capacidade de resolver problemas. Aprendizagens ocorrem sempre na 

vida do homem, porém existem algumas condições físicas, psicológicas, ambientais 

e sociais que podem favorecê-las ou inibi-las. 

As dificuldades ou fracassos, em geral, são vistos como decorrentes de 
empecilhos, de algum modo, vinculados ao aluno – “falta de base” ou de 
condições para aprender, problemas familiares, deficiência mental ou 
cultural, etc (MICOTTI,1999, p.157). 

 
 

É importante ressaltar que inserir situações-problema de natureza 

interdisciplinar no ensino é uma forma de auxiliar os alunos na construção de 

conceitos, procedimentos e atitudes relacionados ao campo das ciências exatas e 

especialmente da área da Matemática. 

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma 
pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode 
ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades 
inventivas, quem o resolver por seus próprios meios, experimentará a tensão 
e gozará o triunfo da descoberta (ONUCHIC, 1999, p. 217). 

 
O uso de diversas práticas pedagógicas interdisciplinares no ensino da 

Matemática viabiliza o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem e cabe 

ao professor construir e pôr em prática metodologias envolventes para que o aluno 

compreenda os conceitos e as aplicações da matéria. É necessário que o professor 

também esteja atualizado com a realidade tanto dos alunos quanto à da sociedade 

em que vive. Uma das exigências para se alcançar um elevado nível de qualidade na 

educação é aprimorar o conhecimento sobre esse processo de forma a torná-lo mais 

capaz de responder às exigências deste novo tempo (MOYSES, 2001). 

No quesito resolução de problemas (CHARLES; LESTER, 1982) apresentam 

seis situações: 

 a) exercícios de treino: permitem aos alunos praticarem o uso de um algoritmo; 

 b) problema de tradução simples: a solução envolve transformar as palavras 

em uma expressão matemática, e tem como objetivo reforçar a compreensão de 

conceitos matemáticos e ajudar a manter a eficiência dos alunos nas operações; 
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 c) problema de tradução complexa: embora similar ao segundo, este problema 

é de um tipo mais complexo, pois envolve pelo menos dois passos e, geralmente, mais 

de uma equação; 

 d) problema processo: problema cuja solução necessita do uso de processos 

de pensamento como, por exemplo, planejamento, estimativa, conjecturas, buscas de 

padrões; 

 e) problema de aplicação: permite que o aluno utilize uma variedade de 

técnicas, situação realística e, assim, o torna consciente do valor e da utilidade da 

Matemática em situações do dia-a-dia; 

 f) problema de quebra-cabeça: permite que o aluno se envolva com a 

Matemática de recreação, potencialmente enriquecedora e mostra a importância da 

flexibilidade no enfrentamento de problemas e o valor de se olhar os problemas de 

diversas maneiras. 

Dada a importância da Matemática na vida das pessoas, e o uso rotineiro dela 

em situações reais que os alunos enfrentam fora do ambiente escolar, como por 

exemplo, ir a alguma loja de comércio que o pai ou a mãe solicite a fim de realizar 

uma compra e retornar para a casa com o produto juntamente com o troco correto; 

baseado nisso, é comum problematizar algumas situações semelhantes em sala de 

aula onde os alunos não conseguem resolver tais problemas, além de dar respostas 

absurdas com operações inapropriadas. Principalmente aquele aluno que não tem o 

costume de realizar tal atividade, terá menos chances de acertar a situação-problema 

dada pela professora em sala de aula, Moysés (2001) afirma que: 

[...] para se dar uma resposta deste tipo é preciso haver uma total dissociação 
entre a realização da tarefa e o sentido do que está ali proposto. Um mestre-
de-obras, ainda que não saiba trabalhar com vírgulas, sabe avaliar se o valor 
encontrado é ou não plausível. A experiência profissional favorece a 
manutenção do sentido durante toda a operação mental, o que não ocorre 
com o estudante (MOYSÉS, 2001, p. 66).  
 

 Ao professor cabe conduzir o aluno para o entendimento da Matemática 

envolvendo o em todos seus aspectos e possibilitando o contato com as mais diversas 

situações e contextualizações para a aprendizagem. A utilização da resolução de 

problemas é uma ferramenta muito utilizada para se ensinar matemática e pode ser 

contextualizado com situações reais, no qual faz parte da vivencia do aluno.  

Mais recentemente, nos anos 90, a Resolução de Problemas ganha uma 
outra dimensão sendo descrita como uma metodologia para o ensino da 
matemática e, como tal, passando a ser um conjunto de estratégias para o 
ensino e o desenvolvimento da aprendizagem de matemática. Essa 
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concepção da Resolução de Problemas pode ser vista através de indicações 
de natureza puramente metodológicas, como usar um problema detonador 
ou desafio que possam desencadear o ensino e a aprendizagem de 
conhecimentos matemáticos, trabalhar com problemas em projetos, etc 
(SMOLE; DINIZ, 2001, p. 88). 

 

Em tempos atuais, o uso de Resolução de Problemas nas aulas de Matemática 

é ainda muito superficial, pois a metodologia utilizada por alguns professores não 

desperta no aluno o interesse para aprendizagem.  

Os problemas tradicionais dos livros-textos são, na verdade, simples 
exercícios de aplicação ou de fixação de técnicas ou regras, na maioria das 
vezes, percebe-se neles a ausência de um contexto significativo para o aluno 
e de uma linguagem condizente com a utilizada em seu dia-a-dia (SMOLE; 
DINIZ, 2001, p.99). 
 

 

 Para conceituar o que é Resolução de Problema, pode-se dizer que é toda e 

qualquer situação onde se deseja obter uma solução, cuja resposta exige pôr à prova 

tudo o que se sabe.  

Isto significa que, em nossa concepção, a Resolução de Problemas 
corresponde a um modo de organizar o ensino o qual envolve mais que 
aspectos puramente metodológicos, incluindo uma postura frente ao que é 
ensinar e, consequentemente, do que significa aprender (SMOLE; DINIZ, 
2001, p.89). 

 

O uso de Resolução de Problemas no ensino de Matemática é uma das 

abordagens que pode incrementar o processo de ensino-aprendizagem. O aluno 

aplica o conhecimento que possui para solucionar e encontrar uma resposta para o 

desafio que a Resolução de problemas apresenta e com isso ele faz relação dos 

dados e registros com a resposta dada. Dessa forma, o aluno estará muito mais do 

que resolvendo um mero exercício de fixação; ao contrário, ele está formulando 

conceitos matemáticos e pondo à prova algoritmos que lhe são apresentados durante 

as aulas de Matemática. 

 Por isso, Problema e Resolução de Problemas na perspectiva do ensino e   

aprendizagem da Matemática são propostas inseridas no currículo escolar e 

defendida por vários autores.  Segundo Allevato e Onuchic (2011), problema é 

tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer, ou seja, 

são atividades ou situações em que a resolução do problema não é conhecida ou 

memorizada pelos estudantes de antemão. 
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 E Van de Walle (2009) reforça que problema é qualquer tarefa ou atividade na 

qual os estudantes não têm regras prescritas ou em que não haja métodos particulares 

ou pré-determinados para a sua resolução. 

 Optar por uma metodologia de ensino e aprendizagem, é sem dúvida optar por 

um conhecimento matemático em que se constrói ou se amplia através da resolução 

de um problema gerador, e este se refere a um problema proposto com vistas à 

construção de um novo conceito, princípio ou procedimento ao longo de sua 

resolução. 

 Nesse sentido Van de Walle (2009) diz que: 

Ensinar com tarefas baseadas em resolução de problemas é mais centrado 
no aluno do que no professor. O ensino começa e se constrói com as ideias 
que as crianças possuem – seus conhecimentos prévios. É um processo que 
requer confiança nas crianças – uma convicção de que todas elas podem 
criar ideias significativas sobre a matemática. (VAN DE WALLE, 2009, p. 58). 
 

Essa ideia vem de encontro com a teoria de Ausubel, Novak e Hanesian 

(1980), que reforça a aprendizagem significativa, mas para que a aprendizagem seja 

significativa o professor deve conhecer o aluno, saber o nível de aprendizagem dele 

para inserir novos conhecimentos.  Portanto, na resolução de problemas o aluno é 

motivado a refletir, a buscar solução para esse problema. 

Os problemas fazem parte da matemática há milhares de anos, como exemplo 

o Papiro de Ahmes, datado de 1650 a.C., um manuscrito matemático egípcio que 

consiste numa coleção de problemas, sendo que existem outros livros que também 

abordam problemas de Matemática do séc. XIX e XX (Onuchic, 2012). 

Assim, quando se ensina através da resolução de problemas, possibilita-se 
aos alunos desenvolver sua capacidade de aprender a aprender, habituando-
os a determinar por si próprios, respostas às questões que os inquietam, 
sejam elas questões escolares ou da vida cotidiana, ao invés de esperar uma 
resposta já pronta dada pelo professor ou pelo livro-texto. No entanto, não 
basta apenas ensinar a resolver problemas, mas incentivar que o aluno 
também proponha situações problema, partindo da realidade que o cerca, 
que mereçam dedicação e estudo. Incentivar o hábito pela problematização 
e a busca de respostas de suas próprias indagações e questionamentos 
como forma de aprender (GOMES, Ana Paula; VAZ, Francieli. 2014, p.557). 

 

 

Uma proposta que enriquece a teoria da aprendizagem através de Resolução 

de Problemas é permitir que o aluno consiga formular problemas, assim o aluno tem 

a possibilidade de expor o que ele entende por “resolução de problemas”, além de 

relacionar-se com algumas operações matemáticas que ele já compreende. 
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Dar oportunidade para que os alunos formulem problemas é uma forma de 
levá-los a escrever e perceber o que é importante na elaboração e na 
resolução de uma dada situação; que relação há entre os dados 
apresentados e a operação a ser usada. Mais que isso, ao formularem 
problemas, os alunos sentem que têm controle sobre o fazer matemática e 
que podem participar desse fazer, desenvolvendo interesse e confiança 
diante de situações-problemas (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 153). 

 

 É claro que permitir que o aluno formule problemas deve ter o 

acompanhamento do professor para intervir e mediar, caso o aluno não consiga 

elaborar o problema. O professor deve ter o cuidado para que seu aluno não desanime 

ou se sinta incapaz de enunciar um problema. Assim que o aluno tiver a noção e a 

percepção das partes que um problema tem, ele terá facilidade para solucionar outros 

problemas mais complexos. 

 É de grande utilidade o uso de materiais manipuláveis que ajudem a interpretar 

o problema trabalhado em sala de aula – este é mais um recurso entre tantos 

proporcionados pela aprendizagem matemática. Mas vale ressaltar que qualquer 

prática utilizada não substitui o professor – tal expediente constitui apenas meio ou 

recurso que possibilita tornar o conteúdo mais flexível. 

Os recursos didáticos nas aulas de matemática envolvem uma diversidade 
de elementos utilizados principalmente como suporte experimental na 
organização do processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, considero 
que esses materiais devem servir como mediadores para facilitar a relação 
professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está sendo 

construído (LORENZATO, 2006, p. 78). 
 

  É comum o professor achar que o material manipulável tornará o ensino mais 

atrativo e de fácil compreensão, diminuindo o número de dificuldades, mas para que 

isso ocorra é necessário ter domínio do material que será manipulado, caso contrário 

será apenas mais um conteúdo sem nexo que poderá confundir o aprendizado do 

aluno. Estudos tem apontado a mesma preocupação, envolvendo dificuldades na 

disciplina de matemática nas séries iniciais, dificuldades tanto do aluno em aprender 

e conseguir entender o conteúdo estudado quanto da dificuldade que professores 

enfrentam ao ensinar matemática, muitas publicações são encontradas pelo Brasil, 

mas se reduzem ao nível do Estado de Santa Catarina, mais ainda se tratando da 

região onde está localizada a escola Gleidis Rodrigues.   
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A preocupação pelo ensino da Matemática existe e o que comprova tal fato é a 

criação de propostas e leis criadas como a LDBEN (Lei 9.394/96)2 e a implantação no 

Estado de Santa Catarina da Proposta Curricular3, que servem de orientação nos 

trabalhos pedagógicos nas diferentes áreas do conhecimento.  

Pois é possível aos professores fazer uso desses materiais, utilizando de forma 

que auxilie na pratica pedagógica e adaptando se necessário, com o contexto que o 

aluno está inserido e a disponibilidade oferecida pela escola. 

 Visando melhorar a educação matemática nas séries iniciais do ensino 

fundamental da escola Gleidis Rodrigues e, consequentemente, a das séries 

seguintes, baseando-se em dados levantados e obtidos na própria escola, se pensou 

trabalhar resolução de problemas e manipulação de materiais nas turmas desta 

mesma escola com a intensão de minimizar as dificuldades dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Para este auxílio, na área da Matemática, têm-se os PCNs para o 
Ensino Fundamental nos primeiros ciclos -1ª série a 4ª série (BRASIL, 1997). 
3 Proposta Curricular de Santa Catarina, que foi resultado da discussão e de estudos sistemáticos realizados sob 
a coordenação da Secretaria de Estado da Educação, entre 1988 e 1991, momento em que se pretendeu dar ao 
currículo escolar catarinense uma certa unidade a partir da contribuição das concepções educacionais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Classificação da pesquisa  

 

A presente pesquisa volta-se para uma análise e um aprofundamento das 

práticas pedagógicas no ensino da matemática dos anos iniciais na Escola Municipal 

de Educação Básica Gleidis Rodrigues. Em seu desenvolvimento possibilitou avaliar 

as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores na referida escola, além de 

aplicar uma sequência didática que faz uso da resolução de problemas, trabalhando 

situações reais com os alunos e que fazem parte da realidade deles.  Dessa forma foi 

decidido o uso da metodologia da pesquisa- ação com abordagem qualitativa e 

quantitativa. 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo 
e participativo. (THIOLLENT,1985, p.14). 

 

Baldissera (2012) reforça que o objetivo proposto na pesquisa-ação é a de 

estabelecer uma relação entre o conhecimento e ação, entre pesquisadores e 

pessoas implicadas na situação investigada e destes com a realidade. Thiollent (1985) 

aponta que em seu uso é necessário: uma ampla e explícita interação entre os 

pesquisadores e envolvidos na pesquisa e que esta não se limita a uma forma de ação 

(risco de ativismo), mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 

conhecimento ou nível de consciência das pessoas e grupos que participarem do 

processo, bem como, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca 

das questões abordadas. 

 A pesquisa-ação, segundo João Bosco Pinto (1989), inclui um momento de 

investigação, um de tematização e por último, o de programação/ação. Os itens 

sugeridos pelo ator foram executados um a um. 

Esta pesquisa foi de natureza prática/intervenção, com o propósito de 

conhecer as dificuldades dos alunos através de um diagnóstico e gerar subsídios 

capazes de transformar, para melhor, as práticas pedagógicas na área da matemática. 

Nesse processo, a pesquisa-ação foi articulada à abordagem qualitativa.   
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4.2 Local de pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Educação Básica Gleidis 

Rodrigues, a qual foi criada pela lei nº 363/98, de 03 de abril de 1998, e foi inaugurada 

em 24 de abril do mesmo ano. A escola está situada na Avenida Antônio Furtado, nº 

685, no centro da cidade de Timbó Grande, SC.  

A Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues tem 19 anos de 

existência, sendo que a estrutura física conta com dois prédios, um de dois 

pavimentos. A estrutura totaliza 19 salas de aula, sete banheiros, uma cozinha, um 

almoxarifado, sala para direção e secretaria, sala de professores, biblioteca escolar, 

sala de AEE, quadra coberta e quadra sem cobertura. As matrículas aumentam 

gradativamente, sendo que em 2017 a escola atendia em torno de 820 alunos e neste 

ano de 2018 atende aproximadamente 889 alunos. 

Na matricula são oferecidas vagas desde Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, somando um total de 910 alunos, aproximadamente, distribuídos entre 

o período matutino e vespertino. 

 

4.3 Sujeitos envolvidos na pesquisa e coleta de dados  

 

A população que integrou o estudo foi de cinco docentes que atuam do 1º aos 

5º e vinte e um estudantes matriculados no 5º ano do período vespertino. A amostra 

foi formada por vinte e seis sujeitos, sendo cinco professores e vinte e um alunos.  

Para a coleta de informações, foi realizada uma entrevista com os 5 (cinco) 

docentes e a escolha dos professores foi aleatória, sendo selecionado um 

representante de cada turma dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O roteiro de 

entrevista abrangeu as práticas utilizadas em sala de aula, bem como a postura e 

estratégias usadas pelos professores para o ensino da matemática, no sentido de 

compreender com mais profundidade como se dá o ensino da matemática na escola 

e as dificuldades prático-pedagógicas. 

Para a entrevista foi elaborado um roteiro anexo com 7 (sete) questões, que 

permitiram através dos relatos narrados pelas professoras, contextualizar quais as 

práticas pedagógicas desenvolvidas e quais os recursos utilizados por elas para 

ensinar o conteúdo matemático em suas turmas. Também foi possível conhecer a 
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opinião das professoras sobre o ensinar matemática e os paradigmas que ainda 

existem. Portanto, além de conhecer quais as práticas pedagógicas para o ensino da 

matemática priorizadas, também evidenciou quais os conteúdos trabalhados e como 

os professores enfrentam as dificuldades para ensinar seus alunos, de que forma é 

planejado o ensino e quais as referências utilizadas pelos professores. 

As entrevistas foram realizadas na primeira semana de junho de 2017, no 

próprio ambiente de trabalho das professoras. Para facilitar o tratamento dos dados, 

as entrevistas foram gravadas e transcritas, sendo abstraídos trechos mais relevantes 

e que integram os resultados deste estudo.  As professoras se mostraram 

interessadas em conhecer a pesquisa e também em participar da mesma, além de 

demostrarem preocupação pelo ensino e estarem abertas a novas experiências 

pedagógicas que tornem os trabalhos delas mais produtivos.  

A turma escolhida para a intervenção foi aquela que apontou maiores 

dificuldades em relação ao ensino da matemática, dados que foram levantados com 

o questionário preenchido pelos alunos, com objetivo de conhecer como essa 

disciplina é vista por eles.  Além do questionário, foi analisado o rendimento escolar 

dos alunos na disciplina de matemática, sendo também um fator determinante para a 

escolha da turma.  

 A intervenção foi a sequência didática aplicada e avaliada conforme o 

desempenho dos alunos na realização das questões.  O que foi observado e 

comparado na questão 7 é que antes da intervenção somente dois alunos 

responderam certo e após a intervenção houve uma melhora no desempenho dos 

alunos. 

 

4.4 Análise dos dados de conteúdo 

 

Após a coleta das informações da entrevista com os professores, do 

questionário com os alunos e do levantamento dos dados das notas, as informações 

foram utilizadas como referenciais na organização da intervenção proposta na forma 

de uma sequência didática com resolução de problemas sobre um conteúdo 

matemático para aquela turma que apresentou maiores dificuldades. 

A finalidade das informações coletadas foi para entender, através do 

diagnóstico, porque os alunos encontram tantas dificuldades em interpretar e fazer 
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uso dos conceitos matemáticos, para, em seguida realizar uma intervenção e 

encontrar caminhos pedagógicos que lhes ajudem a entender e aplicar tais conceitos 

matemáticos. A intervenção ora mencionada se dá em decorrência do resultado das 

notas baixas dos alunos no ensino da matemática na escola e da entrevista realizada 

com os professores das turmas de 1º a 5º da Escola Municipal de Educação 

Básica Gleidis Rodrigues, onde foi percebido que os professores não conseguem 

sanar as dificuldades dos alunos. 

 O levantamento de dados das notas dos alunos de 1º a 5º ano do ensino 

fundamental dos anos iniciais na disciplina de Matemática aconteceu por turmas 

sendo uma do: 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano 

A análise dos dados levantados foi com a intenção de sistematizar a 

“Aprendizagem de matemática na escola Gleidis Rodrigues: Diagnóstico e 

Intervenção”, foi necessário fazer esse levantamento das notas obtidas pelos alunos 

na disciplina de Matemática do ano de 2016, com o objetivo de comparar as notas de 

matemática com as demais disciplinas e perceber o desempenho deles principalmente 

na matemática. 

 

4.5 Produto educacional 

 

Como produto da coleta de informações foi elaborada propostas de 

intervenção e prática pedagógica no sentido de auxiliar os alunos para melhor 

entendimento sobre o conteúdo matemático. 

 Por fim, optou-se por uma Sequência Didática em Resoluções de Problemas 

para alunos do 5º ano do ensino fundamental da escola em questão, e a principal 

metodologia usada foi a resolução de problemas. A sequência didática foi realizada 

em 10 aulas de 45 minutos, os materiais necessários para realização das aulas foram 

trazidos e confeccionados pelo professor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Neste capítulo estará explicito o resultado da pesquisa das notas dos alunos 

de 1º a 5º anos da Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues na 

disciplina de matemática fazendo um comparativo com as notas das outras disciplinas 

para saber o grau de dificuldade que eles encontram em matemática. 

 

5.1 Rendimento Escolar dos Alunos em Matemática e nas demais disciplinas 

 

A verificação do rendimento escolar dos alunos na matemática e sua 

comparação com as demais disciplinas nas turmas de 1º e 2º ano possibilitou que se 

observasse que existe dificuldade na compreensão na área priorizada neste estudo.   

Primeiro Ano: Para análise do rendimento dos alunos na disciplina de Matemática, foi 

utilizado uma amostra de 20 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. Diante da 

análise foi possível verificar que do total de alunos da turma,16 possuem a nota na 

disciplina de matemática como a mais baixa, se comparada com as demais disciplinas 

do currículo escolar, o índice está representado no gráfico nos 20% enquanto que 

80% dos alunos estão com notas maiores nas outras disciplinas. Os dados mostram 

um índice de notas baixas na disciplina de matemática, número bastante elevado 

considerando dificuldade acentuada para uma turma que está iniciando a sua 

trajetória no processo de aprendizagem, equivalendo 80% da turma com baixo 

rendimento no quesito matemática, conforme indicado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Rendimento dos alunos da turma do 1º ano - Ensino Fundamental 

 

Outras 
Disciplinas

80%

Matemática
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 Os alunos nessa idade já têm uma noção de quantias e valores, que foram 

adquiridas da sua necessidade de contar coisas. Não se pode afirmar com isso que 

esse aluno já entenda os conceitos matemáticos, mas ele já consegue realizar 

algumas comparações e equivalências, contando com os dedos da mão para 

representar sua idade e outros recursos disponíveis. Nesse contexto, não trabalhar a 

matemática de forma lúdica ou contextualizada pode contribuir para que os alunos 

sintam dificuldades em compreender de o porquê estudar essa disciplina. 

Segundo Ano: o grupo selecionado é composto com 32 alunos, sendo que 25 

apresentaram rendimentos menores quando comparadas com as das demais 

disciplinas, conforme registrado no Gráfico 2:  

Gráfico2. Rendimento dos alunos da turma do 2º ano do Ensino Fundamental. 

 
 

Neste gráfico pode-se perceber que todos os alunos conseguiram a média na 

disciplina de Matemática, mas é necessário ter uma atenção maior, pois mais da 

metade do grupo apresentaram maiores notas nas demais disciplinas oferecidas pela 

escola. Um percentual de 78% dos alunos desta turma não consegue melhores notas 

em matemática, evidenciando que o percentual desses alunos é menor se comparado 

com a turma do 1º ano, mas ainda assim está longe de se ter um equilíbrio entre a 

matemática e as demais disciplinas. 

Como a turma também faz parte do chamado “primeiro ciclo”, a ênfase ainda 

recai na esfera de uma maior atenção à alfabetização, na escrita e leitura das crianças. 

De acordo segundo conversas informais com as professoras desse ano, foi aventada 

Outras 
Disciplinas

78%
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a justificativa de que os dois primeiros anos escolares constituem uma fase onde o 

aluno não fica para exames ou é retido para recuperar o seu aprendizado.   

Terceiro Ano: seguindo o ciclo escolar de aprendizagem dos anos iniciais, 

também foi selecionado para analise uma turma de terceiro ano, constituída por 23 

alunos. O índice de rendimento em matemática obtido também foi baixo, sendo que 

15 obtiveram notas mais baixas em Matemática, enquanto somente 8 alunos 

obtiveram notas mais elevadas, conforme destacado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Rendimento dos alunos da turma do 3º ano - Ensino Fundamental 

 
. 

 Na análise do rendimento obtido no ano de 2016, foi observado que dois alunos 

ficaram em exame final, especificamente em Matemática. Nesta fase escolar os 

alunos já podem ficar retidos ou em exame final, que foi o caso dos dois alunos 

citados.  

Sendo a turma de 3º ano o fim do primeiro ciclo, pode-se dizer que grande parte 

desses alunos, ao terminar essa etapa de sua escolaridade, sente mais dificuldades 

em matemática do que nas demais disciplinas, porém, por outro lado, há uma 

aproximação de um equilíbrio das melhores notas em matemática com as demais 

disciplinas ministradas nesta fase. 

Essa condição pode ser observada na comparação com os resultados do 1º 

ano e 2º ano. Conforme os anos de escolarização vão aumentando neste primeiro 

ciclo, existe um leve aumento da quantidade de alunos com notas boas em 

matemática: no 1º ano tivemos um percentual de 20% da turma com notas maiores 
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em matemática do que nas outras disciplinas, já no 2º ano houve um aumento, sendo 

22% da turma com as melhores notas na disciplina de matemática e, no fim do 

primeiro ciclo, na turma do 3º ano do Ensino Fundamental foram 35% dos alunos com 

notas melhores em matemática. 

Quarto Ano: para representar a turma do 4º ano, foi escolhida aleatoriamente 

uma turma com 27 alunos. Foi observado que 18 deles também tiveram as menores 

notas na disciplina de Matemática, sendo que nesta amostra quatro alunos ficaram 

em exame final na disciplina. Desses quatro, um aluno ficou retido no 4º ano devido 

não atingir a média na respectiva disciplina. 

O percentual dos alunos da turma do 4º ano do Ensino Fundamental com 

melhores notas em matemática ficou entre 33%, os outros 66% ainda não conseguem 

ter as melhores notas na disciplina de matemática conforme registrado no Gráfico 4. 

É certo dizer que este 4º ano tem um rendimento menor que o ano anterior a ele.  

 

Gráfico 4. Rendimento dos alunos da turma do 4º ano-Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados obtidos e representados no gráfico deixam claro que ainda não existe 

uma equidade entre a disciplina de matemática e as demais disciplinas ministradas 

nesta turma, apenas um terço desta turma, ou seja, 9 alunos obtêm maiores notas na 

disciplina de matemática, em comparação outros 18 alunos não atingem melhores 

notas em matemática. 
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Quinto Ano: em uma turma de 26 alunos, 14 enfrentam o mesmo dilema das 

demais turmas citadas, sendo que suas menores notas residem na disciplina de 

Matemática. Pode-se dizer que, em relação a outros anos, que esta turma apresentou 

um índice mais alto de notas, grande parte acima da média, mas que ainda a disciplina 

de matemática acaba sendo aquela com a menor pontuação, conforme pode ser 

observado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Rendimento dos alunos da turma do 5º ano - Ensino Fundamental. 

 

Mais da metade dos alunos desta turma apresentou o mesmo que as series 

anteriores. Nessa amostra, 1 aluno ficou em exame final na disciplina de matemática. 

Observa-se que é o melhor resultado se comparado com as demais turmas aqui 

analisadas, pois a turma do 5º ano tem um equilíbrio mais elevado entre a matemática 

e as demais disciplinas, tendo um percentual melhor de alunos com melhores notas 

na área priorizada neste estudo. Ainda não é a maioria da turma que consegue ter 

melhores notas na disciplina de matemática, mas é a com melhores índices quando 

comparadas com as turmas anteriores.   

A junção de todos os resultados situa uma amostra com 137 alunos, dos quais 

88 têm notas menores em matemática. Ou seja, 65% do total dos alunos do 1ª ao 5ª 

ano apresentaram menor rendimento em Matemática quando comparado com as 

demais disciplinas; um resultado sistematizado no Gráfico 6 e que chama a atenção, 

considerando que a área é parte importante do currículo escolar e, além disso, se 

coloca no cotidiano das pessoas em sociedade diariamente. 

Outras 
Disciplinas

54%

Matemática
46%
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Gráfico 3. Número de alunos com maiores notas em matemática 

 

 O gráfico permite observar a quantidade dos alunos, por ano de estudo, que 

obtém as maiores notas quando comparadas com outras disciplinas.  Observa-se que 

no 5º ano tem uma quantidade maior de alunos com notas altas em Matemática, se 

comparadas com as turmas anteriores em relação com a própria disciplina. É visível 

um aumento de notas na disciplina de matemáticas nesta turma, mas, a quantidade 

ainda não supera as demais turmas se comparada com as outras disciplinas. 

 O gráfico 7 mostra número de alunos de 1º a 5º anos com rendimento melhor 

em matemática, mas ainda não alcança o rendimento comparado nas outras 

disciplinas.    

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Percentual da amostra das cinco turmas 
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No gráfico consta toda a amostra estudada, ou seja, os 137 alunos das turmas 

de 1º ano ao 5º ano. Observa-se nela o percentual mais detalhado por turmas, 

condição que permite algumas comparações entre as turmas. Um dos exemplos é a 

análise do avanço conforme o ano em que os alunos estão aumentam o rendimento 

escolar na disciplina de matemática: a diferença maior de alunos com  notas mais 

baixas em matemática comparadas com as demais disciplinas está nos primeiros dois 

anos, após isso, tende-se a ter uma aproximação do rendimento escolar entre a 

matemática e as demais disciplinas. 

Sem dúvida que as causas que poderiam explicar esse problema são várias, 

pondo junto uma multiplicidade de fatores escolares e extraescolares.  

O importante, parece, é acender o alerta e, ao mesmo tempo, buscar o 

delineamento de ações que minimizem os fatores relacionados ao fracasso em 

matemática, de tal forma que a sua aprendizagem não seja encarada como a vilã do 

tempo de escolarização do aluno.  

Com relação ao fracasso escolar o autor abaixo contribui explicando que um 

dos motivos do fracasso está no saber motivar o aluno para aprender. 

 

 
 
Grande parte das dificuldades da escola tem sua origem nos problemas da 
motivação, ou seja, na tarefa de diagnosticar os interesses e necessidades 
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dos alunos; na consideração das diferenças individuais, nesse aspecto, na 
organização das atitudes extracurriculares. (CAMPOS, 2003, p.108). 
 

Gadotti (2002, p.14) afirma que a educação do futuro implica em novos saberes 

aproximando o indivíduo dos “aspectos éticos, coletivos, comunicativos 

comportamentais e emocionais, mesmo que represente um desafio para a escola, de 

modo especial para os educadores”. Mas o aluno precisa ver sentido no que aprende. 

Os conteúdos devem fazer parte de sua vivência, do seu cotidiano, da sua realidade, 

havendo uma ligação entre o que a escola dita e a realidade do aluno, caso contrário 

não terá significado algum, já que a aprendizagem acontece quando colocamos 

emoção no que aprendemos. 

 

5.2 Entrevista com as professoras 

  
Das professoras entrevistadas4, três já tiveram a experiência de trabalhar com 

as turmas de 1º ao 5º ano. Eles comentaram que o lúdico é mais trabalhado nos 

primeiros anos, ou seja, no primeiro ciclo que é do 1º ao 3º ano; do 4º ao 5º ano são 

trabalhados situações-problemas, mais a questão de elaborar cálculos e o registro por 

meio da escrita, ou seja, os algoritmos, a conta montada. 

Segundo a professora do 1º ano, nas suas turmas é trabalhado o lúdico 

utilizando música, partes do próprio corpo e materiais recicláveis, pois para ela as 

crianças necessitam mais do palpável, de visualizar os objetos concretos e de 

manipular os materiais didáticos. Suas referências para o conteúdo matemático vêm 

dos livros didáticos escolhidos pela escola, e sempre busca sugestões de práticas 

pedagógicas através da internet. Diante disso diz acreditar que muitos alunos sentem 

dificuldades, ou têm algum receio da disciplina de Matemática, conforme relatos da 

professora envolve também questões culturais da família. 

Seguido comenta que a Matemática acaba não sendo o foco principal da turma 

por causa da alfabetização, que trabalha mais a escrita e a leitura, buscando 

primeiramente alfabetizar seus alunos. A professora costuma realizar o planejamento 

anual em conjunto com os professores que têm as mesmas turmas, seguindo as ideias 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). A professora comenta 

                                                             
4 Para manter os nomes das professoras em sigilo, será citado apenas as turmas em que atuam. 
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que não teve ainda uma troca de experiências com um professor específico da 

disciplina de Matemática. 

Em conversa com a professora do 2º ano, suas práticas iniciam através do 

conhecimento prévio, do que os seus alunos já sabem sobre os conteúdos 

matemáticos, para, em seguida, realizar uma ação utilizando o livro didático. Para 

minimizar as dificuldades de cada aluno, a professora volta-se para o lúdico e material 

concreto. Além do livro didático, a professora utiliza palitos, material dourado 5  e 

quadro valor de lugar6.  

A professora entrevistada do 3º ano tem como práticas também o lúdico e 

material concreto. Faz uso do material dourado para ensinar as quatro operações, 

que, segundo ela, os alunos conseguem ter uma percepção melhor do valor posicional 

de um número. A professora comentou que a maioria de seus alunos com dificuldades 

em matemática são aqueles que ainda não são alfabetizados. Sempre que ela 

percebe que seus alunos não compreendem o conteúdo matemático, organiza a turma 

em duplas, situação em que um colega pode ajudar o outro, porque, segundo a 

professora, eles falam a mesma linguagem. 

O planejamento é realizado em conjunto com outros professores também com 

turmas de 3º ano, e a professora ainda realiza um planejamento quinzenal envolvendo 

diversas disciplinas, tornando seu planejamento interdisciplinar. A professora utiliza 

um livro intitulado “Fazendo e Compreendendo Matemática” 7 , buscando também 

outras referências na internet. Já realizou atividades em conjunto com uma professora 

específica da área de Matemática. Por último, a professora encerrou sua entrevista 

comentando que a matemática é a disciplina que mais exige dela, professora, como 

de seus alunos, pois é fundamental ter um raciocínio lógico e relacionar os conceitos 

estudados com a utilização no cotidiano, e são poucos os alunos que conseguem com 

facilidade isso. 

                                                             
5  O Material Dourado (material base dez), é um valioso auxílio nas aulas de matemática, possibilitando a 
compreensão da ideia de número; valor posicional dos algarismos; classe e ordem de um número entre outros 
conceitos. Criado por Maria Montessori (1870 – 1952).  
6 O quadro valor de lugar (QVL) é uma ferramenta didática para que o aluno compreenda o valor posicional dos 
algarismos, conforme o QVL possibilita que os alunos trabalhem com as unidades, dezenas, centenas e milhares, 
mas também possibilita trabalhar valores menores que as unidades como e décimo, centésimo e milésimo.  
7 SANCHES, LIBERMAN. Fazendo e Compreendendo Matemática. São Paulo: Saraiva, 2014.  
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Na entrevista com a professora de 4º ano, ela afirma que trabalhou a disciplina 

de matemática apenas com o 4º ano. Ela já lecionou em outras turmas do ensino 

fundamental nas disciplinas de Artes e Educação Física. 

A professora comentou que seus alunos se assustam com a tabuada. Vários 

alunos ainda não “saíram” da tabuada do 2 e para minimizar essa situação ela trabalha 

com situações problemas. Ela utiliza muito o livro didático e o planejamento realizado 

pelos próprios professores, além, é claro da internet. A professora utiliza bastante o 

ábaco para ensinar seus alunos o valor posicional dos números. A professora ainda 

não teve a oportunidade de trocar experiências com um professor específico da 

disciplina de Matemática. Ela comentou que algumas vezes sente que a matemática 

é a disciplina que mais exige dela, e que muitas vezes já encontrou dificuldade em 

repassar o conteúdo, como frações, para seus alunos. 

Por último, foi entrevistada uma professora do 5º ano. A professora iniciou a 

entrevista informando que há seis anos que ela não trabalhava com uma turma de 5º 

ano e que já teve experiência de trabalhar com outras turmas. Utilizando sempre nos 

primeiros anos o lúdico, segundo ela, é a forma mais trabalhada em sala de aula. Já 

nas turmas de 4º e 5º ano, independente do conteúdo matemático a resolução de 

problema é a mais utilizada. A utilização de desenhos também é trabalhada para a 

interpretação dos problemas. Ela prioriza os alunos que mais sentem dificuldades, 

reforçando e repetindo as explicações indo direto na carteira do aluno. A professora 

informou que há três anos o PNAIC está auxiliando e muito nas aulas de Matemática; 

ela também tem o costume de adquirir materiais para serem usados em sala de aula. 

Durante a entrevista a professora admitiu que tem uma facilidade em ensinar seus 

alunos o conteúdo matemático por gostar da disciplina e dos desafios que a 

Matemática apresenta. 

As entrevistas forneceram uma visão maior de como os professores da escola 

Gleidis Rodrigues trabalham a Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

também nos revelam problemas vinculados ao ensino e que precisam ser explicitados, 

para que através da pesquisa, sejam evidenciados e analisados para que assim 

possam ser resolvidos.  Algo em comum que as professoras afirmam usar em sala de 

aula é o uso de materiais manipuláveis como o quadro valor de lugar, tampinhas, 

palitinhos, partes do corpo como os dedos, material dourado, além de trabalhar 

bastante em grupos. 
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Professora 1º ano: Nós cantamos músicas, usando partes do corpo...  
Professora 2º ano: Eu trabalho bastante com o concreto e procuro métodos 
diferentes, para sanar as dificuldades, trabalho em grupos onde quem sabe 
mais ensino quem sabe menos. 
Professora 3º ano: Procuro trabalhar em duplas, eu vou na carteira mostro o 
material concreto e trabalho bem esmiuçado, como se fosse ensinar para 
minha neta de quatro anos. 
Professora 4º ano: Utilizo o ábaco e situações que envolvam problemas. 
 

Conforme relados citados anteriormente pelas professoras entrevistadas, a 

matemática nos anos iniciais no primeiro ciclo não tem uma atenção especial, dando 

mais ênfase à alfabetização e à escrita dos alunos. Mas ressalta a importância da 

pratica na Matemática para alfabetizar, e as ferramentas possíveis que pode contribuir 

para que o aluno consiga entender os conceitos geométricos, realizar a leitura dos 

símbolos, números e sinais das operações. Na pergunta da entrevista, “Você sente 

que seus alunos têm um certo receio ou dificuldade com o conteúdo matemático”? A 

professora do 3º ano responde que; 

[...] eu acredito que eles têm dificuldades em matemática pelo fato de ainda 
não serem bem alfabetizado, no caso da minha turma em tenho 50% que não 
leem corretamente, aí eu acho que se o aluno não lê corretamente ele não 
vai conseguir interpretar, e a matemática é uma interpretação. 

 
É comum pensar que para o aluno resolver um problema matemático é 

necessário que ele domine a leitura e a escrita, mas só isto não basta, utilizando a 

leitura e a escrita apenas lhe oportunizará a leitura de um problema matemático, mas 

não lhe dará condições para resolver tal problema. Claro que é necessário que o aluno 

realize registros ao resolver um problema matemático, mas inicialmente, até que o 

aluno domine a leitura e a escrita, isto ocorrera através de comparações e 

equivalências ou até mesmo da oralidade. 

Na escola, a oralidade é o recurso de comunicação mais acessível, que todos 
os alunos podem utilizar, seja em matemática ou em qualquer outra área do 
conhecimento. Ela é o recurso de comunicação simples, ágil e direto que 
permite revisões praticamente instantâneas, podendo ser truncada e 
reiniciada assim que se percebe uma falha ou inadequação. 
Independentemente da idade e da série escolar, a oralidade é o único recurso 
quando a escrita e as representações gráficas ainda não são dominadas ou 
não permitem demonstrar toda a complexidade do que foi pensado (SMOLE; 
DINIZ, 2001, p. 17). 
 
 

 A realização de registros mais elaborados e representações mais sofisticadas 

virão com o decorrer de seus estudos. Outro fator observado na fala das professoras 

é sobre o medo da matemática e as dificuldades. A professora do primeiro ano 

comenta em entrevista que:  
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[...] desde pequenos têm alguns que não gostam de matemática, talvez isso 
já venha dos pais, um fator que gera um grande obstáculo, pois o aluno antes 
mesmo de estudar a matemática já vem com certo receio, e isso pode ser 
aumentado dependendo de como o aluno enfrentará a disciplina e conforme 
for estudando. 

 
 Uma resposta semelhante a essa apareceu na entrevista com a professora do 

2º ano: 

[...] Matemática não é tudo aquilo, mas se vem de décadas que a matemática 
dá medo, o pai passa para o filho, se eu tenho medo meu filho também tem, 
essa insegurança quanto à Matemática nossos alunos têm e muita 
insegurança em ralação a isso.   
  

 Realmente essa história de a matemática dar medo, muitos professores já 

ouviram falar, quem sabe pelo fato que antes os professores eram mais rígidos e 

alguns castigos eram permitidos, até mesmo pelo histórico do professor de 

matemática ser o mais autoritário. Mas é algo que não deve ser reforçado toda a vez 

que se ouve a palavra matemática, é preciso quebrar esse paradigma e mostrar para 

os alunos que a Matemática é algo espetacular. Algumas professoras, quando 

questionadas, se consideram a disciplina de complicada de se ensinar responderam 

que: 

Professora do 1º ano: “Eu considero a mais difícil de ensinar, claro que não 
no primeiro ano, mas eu já vou ser bem verdadeira que já não peguei outras 
séries por causa da matemática”. 
Professora do 2º ano: “Considero! Eu acho que tem muitos mitos em cima da 
matemática, medos que já vem de décadas”. 
Professora do 3º ano: “Acho que sim, exige mais do professor e do aluno”.  
Professora do 4º ano: “Ah! Eu acho que todas as disciplinas são um pouco 
complicadas de ensinar aos alunos, mas a matemática exige mais”. 
 

De todas as entrevistadas a professora do 5º ano foi que chamou mais a 

atenção quando foi questionada pela mesma pergunta, respondendo da seguinte 

forma: [...]. Eu gosto de Matemática, então para mim é fácil, por isso tenho facilidade 

para ensinar o conteúdo. 

 Durante a entrevista foi possível observar que ela realmente gostava da 

disciplina de matemática, e com certeza esse é um fator que ajudará e muito na hora 

de ensinar aos seus alunos simplesmente pelo fato de também ter afinidade com a 

matéria.  

 Um outro problema que foi observado através da entrevista, é conseguir fazer 

com que os alunos entendam a aplicação de um determinado conteúdo matemático. 

Isto é um problema geral com os alunos quando estão estudando Matemática, muitos 
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deles levantam questões para o professor como: “por que estudar isso? Onde se 

utiliza essas contas?”; perguntas que se o professor não sanar, o aluno não terá 

interesse em aprender.  

É necessário então, que o professor demonstre algumas aplicações deste 

conteúdo estudado, aplicações reais, permitindo que o aluno consiga encontrar a 

solução do problema da forma que bem entender, após eles conseguirem ou não 

encontrar a solução, demostrar como a Matemática resolve tal situação em um piscar 

de olhos, despertando um interesse maior do aluno.  

 

5.3 Sequência Didática 

Frente às dificuldades detectadas no questionário respondido pelos discentes, 

foi elaborada e estruturada uma sequência didática com o objetivo de contribuir para 

superar os problemas apontados pelos mesmos sobre a aprendizagem Matemática. 

A intensão dessa sequência foi possibilitar que o aluno perceba a relação da resolução 

de um problema com os conceitos matemáticos, que seja capaz de entender que um 

cálculo matemático possa resolver uma determinada situação. Também tem como 

objetivo estimular a imaginação do aluno e sua criatividade, despertando um interesse 

pela Matemática, fazendo com que o aluno recorra aos recursos que a disciplina 

oferece na hora de solucionar um determinado problema.  

É repetitivo dizer da importância da matemática e das aplicações que podem 

ser feitas nessa área do conhecimento, é imprescindível esclarecer aos alunos que a 

matemática é necessária e fundamental na vida cotidiana em diversas situações, 

assim eles saberão aplicá-la quando necessário e não terão dúvidas quanto as 

propriedades que regem a matemática.  

Para facilitar a vida do professor na hora de ensinar e melhorar a compreensão 

dos alunos se pensou em uma sequência didática. É importante ressaltar que tal 

sequência didática não será a solução de todos os problemas apontados nesta 

pesquisa, mas tem a intensão de minimizar o possível das dificuldades que os alunos 

vêm enfrentando. 

Caso o aluno não consiga fazer relação do conteúdo matemática, as 

dificuldades irão aumentando conforme os anos de escolarização, sendo que a 

matemática exige um conhecimento acumulativo, onde um conteúdo se liga a outro, 

tornando difícil a aprendizagem para o aluno. 
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Com o passar dos anos as dificuldades vão aumentando. Logo, se não 
ocorreu o domínio dos algoritmos básicos para as quatro operações nos 
primeiros anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir do 5° ano, os 
obstáculos passam a ser mais sistemáticos, findando assim, em um nível 
maior de reprovação (PERRETI, 2013, p.2). 

 

Mas o que é uma sequência didática? E como ele facilitaria na hora do 

aprendizado do aluno? Primeiro é necessário que o professor compreenda bem os 

passos de uma sequência didática e faça um planejamento com seus objetivos bem 

definidos, uma sequência didática é um conjunto de atividades interligadas com 

etapas e níveis de ensino, o professor elabora as atividades conforme o grau de 

aprendizado do aluno, gradativamente o nível de dificuldade vai aumentando, exigindo 

cada vez mais do estudante, assim ele vai aprendendo novas estratégias e 

formulando novos conceitos sobre o conteúdo estudado. Alguns autores comentam 

sobre o que é uma sequência didática. 

A sequência didática é um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas 
para ensinar um conteúdo, etapa por etapa, organizadas de acordo com os 
objetivos que o professor quer alcançar para aprendizagem de seus alunos e 
envolvendo atividades de avaliação que pode levar dias, semanas ou durante 
o ano. É uma maneira de encaixar os conteúdos a um tema e por sua vez a 
outro tornando o conhecimento lógico ao trabalho pedagógico desenvolvido. 
(PERRETI, 2013, p.6). 

Conforme Zabala (2007), sequência didática é “[...] um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como 

pelos alunos”. 

Uma vez que o professor decida utilizar desta prática pedagógica é 

fundamental ter um conhecimento prévio sobre a turma, as limitações de cada aluno, 

elaborando os objetivos vinculados às dificuldades dos alunos observadas pelo 

professor durante algum levantamento de dados. Assim, a sequência didática 

apresentará resultados mais significativos, já que foi planejada particularmente para 

uma determinada turma. 

 Para Dolz e Schneuwly (2004) as sequências didáticas são instrumentos que 

podem nortear os professores na condução das aulas e no planejamento das 

intervenções. A sequência de atividade pode ser concebida com base no que os 

alunos já sabem e, a cada etapa é preciso aumentar o grau de dificuldade, ampliando 

os conhecimentos prévios desses estudantes, sendo assim, a atividade deve permitir 

a transformação gradual de seus conhecimentos.  



49 
 

 
 

De acordo com BARBOSA (2002), a sequência didática consiste em uma série 

de atividades que criam um ambiente de modelagem matemática, portanto, as 

sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para 

ensinar um conteúdo, etapa por etapa. São organizadas de acordo com os objetivos 

que o professor quer alcançar para a aprendizagem de seus alunos. 

Seguindo está linha de pensamento durante os meses de outubro e novembro 

do ano de 2017, realizou-se uma sequência didática em uma turma de 5º ano do 

ensino fundamental, com o objetivo de ensinar o nosso sistema monetário, e fazer 

relações com a matemática. 

A sequência didática foi realizada com uma turma de 5º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues, uma turma 

de 21 estudantes do período vespertino e com maioria dos alunos moradores no 

centro do município. A turma foi selecionada pelo motivo de apresentarem maiores 

dificuldade ao resolver o problema apresentado no questionário que foi aplicado em 

meados de junho do ano desta pesquisa, além de possuir dificuldades nos conceitos 

matemáticos é uma oportunidade de prepara-los para o ensino fundamental anos 

finais.  

Muitos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental sentem dificuldades ao 

transitar pelos anos finais ficando desorientados ao ir para o novo ciclo do Ensino 

Fundamental pelo fato das mudanças e das novas formas em que eles estão 

acostumados, como por exemplo, ter um professor para cada disciplina, algo que 

antes não existia para eles, enquanto estudavam um conteúdo durante uma tarde 

inteira, nos anos finais isso se limita em aulas de 45 minutos. 

Sabendo da importância de se utilizar práticas pedagógicas que estimulem a 

imaginação, a criatividade e o conhecimento, pensou-se em uma sequência didática 

que fizesse uso de resolução de problemas e manipulação de materiais, 

oportunizando a aprendizagem Matemática. 

Na resolução de problemas, os conteúdos matemáticos estão presentes e 

despertam as curiosidades dos alunos, que precisam discutir e argumentar sobre as 

respostas encontradas, decidir se estão corretas ou não, verificar o motivo dos seus 

erros e corrigi-los com o apoio do grupo. Nesse momento, os alunos têm a 

oportunidade de ser mais ativos e de se supervisionar mutuamente, desenvolvendo 

sua autonomia. Além disso, o ‘’concreto’’ faz com que os alunos se sintam mais 
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entusiasmados em participar das aulas de matemáticas e assim, em consequência, 

acabam por adquirir os conceitos matemáticos mais facilmente.   

Ainda foi realizado no mês de outubro do ano desta pesquisa o estudo do 

sistema monetário, um assunto que possibilitou diversas práticas e aplicações dos 

conceitos matemáticos, além de que no questionário8 aplicado com a mesma turma 

no mês de junho, houve uma situação-problema que envolveu o caso de um 

comerciante e que exigiu dos alunos um conhecimento prévio sobre o sistema 

monetário além das quatro operações, este mesmo conteúdo faz parte do 

planejamento anual que os professores do 5º ano elaboraram.  

Em um primeiro momento realizou-se um estudo dos valores das cédulas e 

moedas que o nosso sistema monetário utiliza, qual tem maior ou menor valor. 

Resgatou-se um pouco da história, trabalhando com vídeos que relatam como surgiu 

o dinheiro e ver por que o homem viu a necessidade de utiliza-lo, incluindo vídeos 

sobre a Casa da Moeda. Foi necessário responder algumas curiosidades como: Quem 

fabrica nosso dinheiro e por que não imprimir dinheiro para todos, principalmente para 

quem mais precisa? 

É importante que os alunos façam registros das explicações além de alguns 

cálculos para que eles comecem a fazer relações do concreto para o abstrato, para 

isso o professor entregou algumas atividades para que que eles fossem respondendo 

e registrando os cálculos matemáticos. Foi necessário que os alunos pesquisassem 

em casa etiquetas de preços, de produtos que seus pais costumam comprar, eles 

colaram essas mesmas etiquetas em seu caderno e trouxeram no segundo encontro 

para discussão com toda a turma.  Para contextualizar, foi organizado na sala de aula 

um minimercado, com os rótulos de alguns produtos e seus determinados preços, 

permitindo que os alunos façam compras de brincadeira com dinheiro falso que o 

professor utilizou para explicar sobre o valor de cada cédula. Vale ressaltar que além 

do minimercado pode ser trabalhada outras formas de comercio como, restaurantes, 

lojas de roupas, banco e até mesmo uma casa de câmbio9.  

Para finalizar a sequência didática, foi trabalhada resolução de problemas que 

envolveram o comércio estudado, também a mesma questão 7 do questionário 

                                                             
8 Esse mesmo questionário já foi citado na pesquisa e segue em anexo. 
9 Uma casa de câmbio é um local onde você consegue trocar espécies de dinheiro. São mais baratas que os 
bancos, pois não cobram taxas na transação. A troca dos valores também depende da cotação da moeda 
naquele dia. 
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aplicado em meados de junho esperando que os alunos façam uso dos conceitos 

matemáticos e das aplicações de aritmética como, adição, subtração, multiplicação e 

a divisão.  

Quando questionado esses dados um dos fatores apontado pela professora 

entrevistada, é devido à importância dada para a alfabetização neste primeiro ciclo 

escolar, deixando, de certa forma, a Matemática para ser ensinada “depois”. Sabendo 

da importância de ensinar os alunos na fase em que eles estão se desenvolvendo, é 

importante fazer com que a matemática seja compreendida nessa fase, pois nos anos 

seguintes os alunos terão interesse ou prazer pela disciplina, e por consequência 

conseguirão fazer relações com os conceitos matemáticos ensinados no seu período 

de escolarização. Para isso, é possível recorrer a meios alternativos que venham a 

contribuir para o ensino da matemática nos anos iniciais e consequentemente nos 

anos seguintes. Após sistematizar as notas e analisa-las, foi observado que:  

 

5.4 Questionários aos alunos 

  

Para levantamento de dados referente a opinião dos alunos sobre a disciplina 

de Matemática, foi aplicado um questionário com sete perguntas de múltipla escolha 

para uma amostra de 42 alunos das turmas de 5º ano no período vespertino. A escolha 

das turmas de 5º ano foi aleatória e exigiu apenas que fossem essas e não turmas de 

1º ano, 2º ano e 3º ano, pelo fato de já dominarem a leitura. O questionário foi aplicado 

no dia 12 de junho de 2017, semana seguinte após realização da entrevista com os 

professores. 

Foi determinado que os alunos respondessem o questionário em 1 hora, já que 

muitas delas eram perguntas pessoais que dependiam apenas de opiniões 

particulares referente a matéria de Matemática, com exceção da sétima questão que 

exigia dos alunos um certo domínio em algumas operações matemáticas.  

Após a aplicação do questionário organizou-se um gráfico com a intenção de 

sistematizar as respostas obtidas.  As seis primeiras perguntas têm por objetivo saber 

se o aluno estuda matemática em seu tempo livre ou se realiza as atividades que a 

professora prepara, das operações matemáticas ensinadas quais são mais difíceis de 

aprender e, das metodologias adotadas pela professora, qual os alunos mais gostam. 

Na primeira questão foram 14 alunos que disseram estudar Matemática 

diariamente, outros 23 alunos se dizem estudar somente quando têm atividades, já 3 
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alunos responderam estudar matemática raramente. Nessa primeira questão nenhum 

aluno assinalou a alternativa de nunca estudar Matemática nas horas vagas. 

Na segunda pergunta do questionário foram 23 alunos que escolheram a 

alternativa de sempre entender o que a professora está falando sobre o conteúdo 

matemático, já outros 13 alunos disseram entender em parte, 3 alunos responderam 

entender poucas vezes o conteúdo matemático explicado pela professora e somente 

1 aluno disse nunca entender as explicações feitas pela professora sobre o conteúdo 

matemático. 

Já na terceira pergunta do questionário, 8 alunos responderam perguntar 

sempre que surge uma dúvida referente ao conteúdo de matemática, já 15 alunos só 

perguntam quando surge uma grande dúvida caso contrário não perguntam, 12 alunos 

desta amostra dizem quase nunca perguntar quando surge uma dúvida e 5 alunos 

assumiram não perguntar nunca para a professora quando estão com dúvidas sobre 

o conteúdo. 

Na pergunta de número quatro são 23 alunos que dizem achar a matemática 

ensinada para eles fácil, outros 13 alunos acharam a Matemática de nível moderado, 

3 alunos desta amostra responderam que a disciplina de Matemática é complicada e 

somente 1 aluno considera a matemática muito difícil.  

Já na quinta questão do questionário, 3 consideram adição e subtração como 

a operação matemática mais complicada de entender, já um grande número de aluno 

dizem ser o conteúdo das frações, no total 15 alunos.  

Foram 4 alunos que responderam a multiplicação como uma das propriedades 

matemáticas mais difíceis de se entender e são 18 alunos que consideram a divisão 

como a mais difícil. 

Na questão de número seis, foram obtidas 19 respostas de alunos que gostam 

das aulas quando a professora escreve no quadro, foram 7 alunos que preferem as 

aulas quando a professora lhes conta uma história sobre o assunto, também são 4 

alunos que dizem gostar das aulas quando a professora prepara um material lúdico 

para explicar o conteúdo matemático e 10 alunos que preferem quando a professora 

realiza uma atividade para ser concluída em casa. 

Todas estas questões não são para ver o nível de aprendizado do aluno em 

relação sobre a disciplina de matemática e sim confrontá-las com os dados levantados 

como as notas dos alunos obtidas no ano anterior e a entrevista dada pelos 
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professores. Foram feitas questões mais direcionadas ao aluno em relação à 

disciplina de matemática. Também será útil para descobrir o quando os alunos são 

participativos nas aulas ouvindo suas opiniões e assim fazendo com que eles 

participem na hora de planejar algum conteúdo matemático.  

Um levantamento de dados que o professor deve levar em conta assim 

perceber que os alunos têm mais facilidade consequentemente realizar alguma 

atividade em cima destes dados. Algo fundamental, ainda mais se a intensão é aplicar 

uma sequência didática, deve-se conhecer bem a turma e realizar então um 

diagnóstico para depois uma intervenção, assim como um médico antes de receitar 

qualquer medicamento ao seu paciente precisa descobrir os sintomas, o mesmo deve 

fazer o professor na hora de preparar uma sequência didática. Observe o gráfico 8:  

 

Gráfico 8. Respostas Obtidas no questionário dos alunos 

 

A sétima questão foi direcionada ao conhecimento matemático que os alunos 

já possuem, uma questão na qual envolve operações matemáticas que, conforme o 

planejamento dos professores, já haviam sido trabalhadas em sala de aula.  

Apenas 4 alunos responderam a alternativa correta que corresponde a R$ 

390,00. Já outros 8 alunos responderam o valor de R$ 480,00 como o valor que o 

comerciante terá em caixa após os seis dias trabalhados e pagos seus almoços. Um 

total de 11 alunos responderam que o valor que o comerciante terá em caixa após 
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seis dias é de R$ 90,00. E por último 18 alunos responderam que são R$ 95,00 em 

caixa que o comerciante terá após os seis dias trabalhados e pago seus almoços. 

Notou-se que poucos alunos utilizaram de algum registro para realizar tal 

atividade, seja através de uma expressão numérica, escrita ou representado através 

de um desenho. E que desses alunos que utilizaram de algum registro não o 

realizaram corretamente, calculando apenas os gastos dos almoços que o 

comerciante teve ou apenas o faturamento dos dias trabalhados pelo comerciante 

como pode ser observado na imagem abaixo. 

Na Figura 9 é possível observar a resposta obtida no questionário aplicado na 

escola Gleidis Rodrigues de um aluno do 5º, mostra apenas o cálculo do faturamento 

do comerciante durante os seis dias. 

 

Figura 9- resposta obtida por um aluno do 5º ano. 

Na Figura 10 a resposta obtida no questionário aplicado na escola Gleidis 

Rodrigues de um aluno do 5º, mostra apenas o cálculo dos gastos com almoços que 

o comerciante tem durante seis dias. 

 

Figura 10- resposta obtida por um aluno do 5º ano 

Alguns alunos também acabaram somando o faturamento de um dia com o 

valor do almoço. 

Para realizar o cálculo corretamente o aluno deveria saber que o valor de cada 

almoço é um valor que deveria ser descontado do faturamento por dia do seu 

comércio, tendo assim apenas um lucro de R$65,00 diário. Se foram trabalhados 6 
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dias e que nesses mesmos dias foram pagos todos os almoços o resultado que melhor 

responde esta questão é de R$ 390,00, alternativa “a”. 

Da amostra de alunos segue um exemplo de um determinado estudante que 

representou o problema através de alguns cálculos e obteve a resposta corretamente. 

Já na figura 11 a resposta obtida por um determinado aluno do questionário 

aplicado nas turmas de 5º ano da escola Gleidis Rodrigues, mostra o cálculo realizado 

corretamente. Apenas faltando uma resposta escrita, já que a pergunta havia 

alternativas. 

figura 11 – resposta obtida por um aluno do 5º ano. 

Obviamente que é possível encontrar este mesmo resultado de outra forma, 

como somar todo o lucro do comercio durante os seis dias e em seguida descontar os 

gastos dos almoços durante esses seis dias também, e assim também será obtido o 

mesmo resultado de 390 reais. 

Percebeu-se que neste questionário apenas 4 alunos responderam a 

alternativa correta, para uma amostra de 42 alunos é menos que 10% de acertos. É 

difícil definir um único motivo de os alunos não conseguirem responder a única 

questão que envolvia o conhecimento das operações matemáticas, mas uma coisa é 

certa: a amostra usada demostrou ter dificuldades nos conceitos básicos de 

Matemática, conforme esperados para turmas de 5º ano. 

 Para a sequência didática utilizada, foi realizada com 21 alunos do ensino 

fundamental anos iniciais da escola Gleidis Rodrigues, para ser mais específico com 

uma turma de 5º ano. A mesma turma já havia respondido um questionário em 

meados de 2017, ano anterior desta dissertação, o resultado deste questionário foi 

muito baixo, e por este motivo a mesma turma foi escolhida para a realização e 

aplicação da sequência didática. 

 Após a realização da sequência didática o resultado obtido foi aceitável para os 

alunos do 5º ano, levando em conta que tal intervenção pedagógica foi realizada em 
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apenas 10 aulas. Dos 21 alunos 16 conseguiram responder corretamente à questão 

7 (questão do comerciante), a mesma questão foi utilizada nesta sequência didática 

com o intuito de ver o quão eficaz foi a proposta pedagógica utilizada. Se comparada 

com a mesma turma no questionário anterior apenas 2 alunos haviam conseguido 

responder esta mesma questão. Sendo agora 16 alunos de 21 que conseguiram 

responder à questão corretamente, um pouco mais de 76% da turma e se antes 

apenas 2 dos 21 alunos da turma, pouco menos de 10% da turma, conclui-se que a 

sequência didática utilizada obteve resultados positivos. 

 Ao contrário do último questionário aplicado nesta mesma turma, foi possível 

verificar registros escritos e cálculos realizados pelos alunos para obter um resultado 

esperado do problema em questão.  

 Um exemplo foi possível notar de um determinado aluno que realizou dois 

cálculos de multiplicação, um representando os gastos com os almoços do 

comerciante e outro das vendas em seu comercio, e em seguida realizou uma 

subtração das vendas com os gastos, obtendo o resultado esperado para solução 

deste problema, e para completar o mesmo aluno registrou uma resposta escrita que 

facilita a compreensão tanto do aluno quanto de alguém que fizer uma análise deste 

problema. Observe na figura 12 logo abaixo os registros utilizados por esse 

determinado aluno do 5º ano da escola Gleidis Rodrigues. 

 

Figura 12- resposta correta obtida por um aluno do 5º ano 

Já outro aluno também realizou os dois cálculos de multiplicação, um para 

saber os gastos com os almoços e outro para saber o valor das vendas do 

comerciante, aproveitando o mesmo cálculo de uma das multiplicações efetuou o 

desconto dos almoços, assim também obteve a resposta esperada para o problema, 

não muito diferente dos demais esse aluno também registrou uma resposta escrita 
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que facilita a compreensão do resultado obtido, como nos mostra a figura 13 logo 

abaixo.  

 

Figura 13- resposta correta obtida por um aluno do 5º ano. 

 Outro aluno obteve a resposta esperada para o problema utilizando menos 

cálculos que os demais, sem a necessidade de realizar duas multiplicações. Este 

aluno realizou uma subtração, do faturamento do comerciante em um único dia 

descontado o almoço também de um único dia, sabendo que em seis dias isto se 

repetiu, ele realizou a multiplicação do resultado encontrado na subtração pelos seis 

dias, assim este aluno também soube encontrar a resposta esperada para o problema, 

realizando por fim uma resposta para o problema. Observe na figura 14 a seguir. 

 

Figura 14- resposta correta obtida por um aluno do 5º ano. 

 Sabendo que existem outras maneiras de encontrar um resultado para este 

problema, como exemplo somar no lugar de multiplicação os alunos souberam utilizar 

cálculos que pouparam a escrita e o tempo, registros mais rápidos e menos 
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trabalhosos. É nítida a melhora dos alunos se comparada com o primeiro questionário, 

onde não se via esta organização dos cálculos e nem mesmo um registro escrito que 

explica o resultado encontrado. Tudo isto foi possível devido à sequência didática 

utilizada que possibilitou a melhora significativa no aprendizado dos alunos desta 

turma de 5º ano. 

 Mesmo com um bom resultado da proposta pedagógica utilizada, tivemos 

alguns alunos que não foram capazes de encontrar o resultado esperado. Para os que 

não acertaram a questão da sequência didática, é necessário trabalhar 

separadamente e encontrar uma outra proposta didática que possibilite e atinja a 

compreensão desses alunos sobre o conteúdo estudado, até mesmo porque são 

esses alunos que precisam do auxílio do professor neste momento. 

 Resumidamente ao trabalhar com a aprendizagem matemática na escola 

Gleidis Rodrigues: diagnóstico e intervenção foi preciso fazer um levantamento de 

dados, o qual ocorreu em três momentos: o primeiro momento foi realizado a análise 

das notas do rendimento escolar dos alunos de 1º a 5º no ano de 2016, no segundo 

momento foi aplicado uma entrevista com os professores de 1º a 5º anos para saber 

a metodologia que eles usavam para o ensino da matemática e o terceiro momento 

foi um questionário aplicado as alunos do 5º anos sobre as dificuldades na 

aprendizagem da matemática, após os resultados obtidos no levantamento de 

dados houve a necessidade de uma intervenção pedagógica, ou seja, a aplicação de 

uma sequência didática  envolvendo a resolução de problemas.  

 Ao concluir a pesquisa e a sequência didática constatou-se que a maioria dos 

alunos conseguiu resolver os problemas usando diferentes maneiras para chagar aos 

resultados. No entanto alguns alunos apresentaram dificuldades na resolução dos 

problemas. 

 Lara em 2012 realizou sua pesquisa em uma turma de ensino médio e 

constatou que os alunos apresentaram dificuldades em relação ao formalismo 

matemático. Ele percebeu também que os alunos possuem uma visão mecanizada da 

resolução de problemas. 

 Silva 2012 também realizou uma pesquisa envolvendo  a resolução de 

problemas como recurso para o ensino da Matemática no 6º ano do Ensino 

Fundamental e no final da pesquisa  de campo e com a aplicação das atividades ele 

relatou que conseguiu atingir os objetivos, pois a  contribuição, participação e atuação 
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docente contribuíram para o desenvolvimento da aprendizagem com resolução de 

problemas, envolvendo um trabalho de reflexão sobre as ações desenvolvidas em 

sala de aula; tentando ampliar  conhecimentos e o processo de ensino-aprendizagem 

na abordagem em resolver problemas; desejando melhorar a aprendizagem do aluno 

e dar subsídios para a prática pedagógica. 

 As atividades realizadas contribuíram para ajudar na socialização e 

aprendizagem do aluno, favorecendo na aquisição da resolução de problemas, 

possibilitando a construção da aprendizagem matemática de forma participativa e 

dialogada na perspectiva do envolvimento do aluno sobre o assunto com resolução 

problemas. 

A Resolução de Problemas é um método eficaz para desenvolver o raciocínio 
e para motivar os alunos para o estudo da Matemática. O processo ensino e 
aprendizagem pode ser desenvolvido através de desafios, problemas 
interessantes que possam ser explorados e não apenas resolvidos 
(LUPINACCI E BOTIN, 2004,p.1). 

 

 Percebe-se que Silva (2012) foi feliz em sua pesquisa e que os alunos não 

apresentaram dificuldades na resolução de problemas, sinal de que o processo de 

ensino e aprendizagem foram bem desenvolvidos nessa turma nos anos anteriores. 

 Outra pesquisa realizada por Natália Cristina Cercosta Doce em 2013 referente 

resolução de problemas: a interpretação da linguagem na resolução de problemas no 

5º ano do ensino fundamental. Esta pesquisa contempla conteúdos parecidos com a 

desenvolvida na escola Gleidis Rodrigues em Timbó Grande -SC. Participaram da 

pesquisa dezenove alunos de um 5º ano de uma escola estadual da cidade de Lins e 

três professoras da mesma escola, sendo uma delas a professora dos alunos 

pesquisados. Os alunos resolveram cinco problemas interpretativos e as professoras 

responderam a um questionário com oito perguntas. Com a análise da resolução dos 

problemas constatou-se que os alunos não utilizam estratégias diferenciadas para 

resolvê-los e que as professoras pouco trabalham com técnicas diferenciadas para a 

resolução de problemas. Assim, a pesquisadora concluiu que as estratégias utilizadas 

pelas professoras não estão de acordo com o que preconiza os Parâmetros 

Curriculares Nacionais no sentido de estimular o aluno a elaborar um ou vários 

procedimentos de resolução de problemas. 

 

5.5 Sequência Didática para o ensino do sistema monetário 
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A avaliação foi feita o tempo todo, desde o momento do primeiro encontro até 

realização do minimercado, o professor deverá perceber o quanto o estudante 

progrediu, comparando o antes e depois de todas as atividades. Foram direcionadas 

perguntas para que os alunos pudessem comentar como por exemplo: O que você 

conseguiu compreender das aulas? Porque nós utilizamos o dinheiro? Sempre foi 

assim? Quem faz o dinheiro? A Matemática está envolvida no dinheiro que nós 

utilizamos?  

Avaliaram-se as respostas dadas pelos alunos oralmente e os registros feitos 

nas resoluções dos problemas, principalmente na questão que já foi trabalhada no 

questionário aplicado em junho. A intensão de aplicar a mesma questão é ver se os 

alunos após a sequência didática conseguiram assimilar o problema, que antes 

poucos alunos conseguiram responder. 

O professor também pode ver o quanto a turma conseguiu relacionar os 

conceitos matemáticos com a realização do minimercado, verificando se os 

estudantes são capazes de realizar o troco após algumas compras. Observando a 

participação e a maneira como interagiram durante as atividades propostas, também 

será uma forma de avaliação, sempre considerar os depoimentos dos alunos sobre o 

assunto. 

Não foram atribuídas notas quantitativas para cada aluno, e sim uma 

comparação da turma em geral, em relação a questão 7 do questionário aplicado em 

junho com a mesma questão resolvida após a sequência didática. Desta maneira foi 

possível ver o quanto os recursos pedagógicos escolhidos foram eficazes com esta 

turma de 5º ano da Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues. 

Os alunos realizaram as atividades da Sequência Didática empolgados, 

interagiram uns com os outros, fizeram perguntas ao professor para tirar as dúvidas, 

demonstraram interesse na resolução de problemas.  

Com a utilização de situações- problema apresentados na Sequência Didática 

foi possível ver o quanto de interesse os alunos tiveram para conseguirem responder 

às atividades. Não há como negar os resultados satisfatórios obtidos, assim como a 

importância da Sequência Didática nas atividades favoreceu o desempenho dos 

alunos, por isso deve-se buscar novas e diferentes estratégias para melhorar as 

práticas em sala de aula por parte dos professores, neste caso de matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização desta pesquisa possibilitou uma reflexão sobre a necessidade de 

uma metodologia mais dinâmica e interativa no ensino da matemática, a qual contribui 

para o desenvolvimento do conhecimento e de uma aprendizagem continua.  Sabe-

se que a matemática é indispensável para o aluno e o auxilia no processo de 

aprendizagem desde que ela esteja relacionada com situações do cotidiano desse 

aluno, por isso, a importância de inovar em sala de aual.   

 A aplicação da sequência didática no 5º ano da Escola Municipal Gleidis 

Rodrigues permitiu perceber que o trabalho com resolução de problemas é uma 

metodologia que pode contribuir para melhorar as atividades de ensino e 

aprendizagem da matemática, sobretudo, quando desenvolvida seguindo as 
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orientações de ensino através da resolução de problemas, embora essa metodologia 

não deva ser entendida como a única ferramenta eficaz para o ensino da área.  

 Como relatado, a maioria dos alunos obteve resultado positivo, mas ainda 

houve os que tiveram dificuldade na realização dos problemas, assim sendo, é preciso 

diversificar o modo de ensinar e aprender matemática, ora inserindo resolução de 

problemas, ora aula expositiva, ora atividades mais lúdicas como a do mercado em 

que envolveu dinheiro, produtos, envolvendo raciocínio, atenção e aprendizagem. 

 Além disso, foi possível observar que a Resolução de Problemas precisa ir além 

das atividades individuais, buscando promover, dentre outros aspectos, um ambiente 

de grande interação entre alunos e professor, para que as resoluções desenvolvidas 

pelos estudantes sejam analisadas e refletidas em um ambiente colaborativo em que 

o aluno fica à vontade para expor suas ideias e compreender alguns fenômenos e 

resoluções de outros grupos de alunos ou do próprio professor.  É importante 

destacar que não existe receita pronta para o ensino e aprendizagem na matemática, 

por isso é difícil encontrar uma prática pedagógica que atinja a todos os alunos, pois 

se deve levar em consideração o tempo de aprender de cada aluno. 

 Vale ressaltar que a pesquisa das notas dos alunos nos anos iniciais e a 

sequência didática aplicada permitiu ao pesquisador investigar sua própria prática 

docente, levando a reflexões com o propósito de buscar outras maneiras para a 

construção do conhecimento matemático, distanciando-se das práticas que envolvem 

mecanização e memorização dos procedimentos, pois muitas vezes não trazem 

sentido para os educandos. 

 É importante frisar que o produto final da pesquisa-ação foi a aplicabilidade de 

uma sequência didática aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues. 

 O trabalho com sequência didática pressupõe a elaboração de um conjunto de 

atividades pedagógicas ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo etapa 

por etapa. A organização das atividades em sequência teve o proposito de oportunizar 

aos alunos o acesso a práticas no desenvolvimento de atividades na resolução de 

problemas utilizando os conceitos matemáticos corretamente. 

 A sequência didática aplicada foi de fundamental importância para que o 

objetivo principal fosse alcançado, uma que vez que os estudantes conseguiram 

realizar a medida inacessível no encerramento do trabalho, e também desenvolveram 
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de maneira satisfatória e reflexiva os conceitos, bem como compreenderam, 

questionaram e discutiram os conteúdos trabalhados. As etapas ministradas em sala 

foram tranquilas, porém é importante ressaltar que por mais que se elabore um 

planejamento nem sempre ele irá ocorrer da mesma forma como foi pensado, 

planejado. No decorrer das atividades houve necessidade de adaptações às 

demandas ocorridas em sala de aula, como imprevistos ou mesmo dúvidas que o 

professor não imaginava existirem e que precisaram ser sanadas para prosseguir a 

sequência didática, mas no fim os objetivos foram alcançados e os resultados foram 

positivos. 

  No entanto, como em toda atividade docente, esta sequência didática não tem 

a pretensão de ser completa, e terminada, nem mesmo uma solução definitiva para 

os desafios de ensino e aprendizagem de matemática, pois é preciso cada vez mais 

refletir sobre as práticas pedagógicas. Desse modo, o propósito da sequência didática 

foi de apresentar uma sugestão, ou seja, uma proposta que pode ser melhorada, 

modificada, flexível para que os docentes de matemática possam inseri-la em seus 

contextos e realidades de sala de aula. 
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UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP. 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA. 

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS. 

Marque com um “X” apenas em umas das alternativas que melhor responde à pergunta. 

1- Você estuda matemática nas horas vagas em casa? 
a) Sim, diariamente. (__) 
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b) Somente quando tenho atividades. (__) 
c) Raramente. (__) 
d) Nunca. (__) 

 
2- Quando a professora começa sua aula sobre matemática, você consegue 

compreender? 
a) Sim, sempre. (__) 
b) Em grande parte, sim. (__) 
c) Poucas vezes. (__) 
d) Nunca. (__) 

 
3- Você costuma perguntar para a professora quando surge dúvidas sobre o conteúdo 

matemático estudado? 
a) Sim, sempre que surge uma dúvida. (__) 
b) Somente quando tenho uma grande dúvida. (__) 
c) Quase nunca pergunto. (__) 
d) Nunca pergunto. (__) 

 
4- Você considera a disciplina de matemática? 
a) Fácil. (__) 
b) Moderada. (__) 
c) Complicada. (__) 
d) Muito difícil. (__) 

 
5- Dos conteúdos matemáticos qual deles é o mais complicado para você entender? 
a) Adição e subtração. (__) 
b) Frações. (__) 
c) Multiplicação. (__) 
d) Divisão. (__) 

 
6- Você gosta mais das aulas de matemática quando a professora. 
a) Escreve no quadro. (__) 
b) Conta uma história sobre o assunto. (__) 
c) Prepara um material para explicar o conteúdo. (__) 
d) Realiza uma atividade para fazer em casa. (__) 

 
7- Responda: Um comerciante almoça todos os dias em um restaurante, e a cada 

dia ele gasta com almoço 15 reais. Suponha-se que ele fature todos os dias 
com as vendas no seu comercio um valor fixo de 80 reais. No final de 6 dias 
trabalhados qual é o valor que o comerciante terá em caixa caso ele pague seu 
almoço? 

a) 390 reais. (__) 
b) 480 reais. (__) 
c) 90 reais. (__) 
d) 95 reais. (__) 
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UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP) 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Professora entrevistada: ____________________________________________  
Turmas em que trabalha: _______ Data da entrevista: ___/___/_____ 
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Perguntas Norteadoras para a entrevista com as professoras de 1º ano ao 5º ano da 

escola GLEIDIS RODRIGUES. 

Das práticas pedagógicas: 

a) Quais as práticas pedagógicas que a professora utiliza em sala de aula para 

ensinar o conteúdo matemático para seus alunos? 

b) O que você sente sobre seus alunos a respeito do conteúdo matemático? 

c) O que a professora faz para minimizar dificuldades no aprendizado? 

Dos recursos usados: 

a) Quais as fontes, referências que a professora utiliza para ensinar o conteúdo 

matemático? 

b) O planejamento sobre o conteúdo matemático geralmente é realizado de que 

forma? 

c) De alguma forma a professora já realizou alguma atividade em conjunto com 

um professor(a) da disciplina de Matemática?  

Sobre a disciplina: 

a) Como a professora considera a disciplina de Matemática? Como uma das 

disciplinas mais fáceis ou difíceis de ensinar aos seus alunos? 

 

 

 

 

 

 


