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RESUMO 

 

 

Esta monografia resultou da pesquisa desenvolvida numa escola pública municipal de Porto 

Velho, com o objetivo geral de analisar o que tem sido feito para alfabetizar matematicamente 

as crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Assim, os objetivos específicos foram 

verificar quais as estratégias que o professor utiliza para uma melhor alfabetização 

matemática e investigar em que medida a utilização dos recursos didáticos tem colaboração 

para o processo de ensino aprendizagem na alfabetização matemática. Pautada numa 

abordagem qualitativa do tipo bibliográfica e documental, seguida de entrevista realizada com 

a professora, além de observação participante com os alunos durante o ensino da matemática. 

O trabalho se apresenta em três seções, na qual destaco a primeira os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, na segunda a fundamentação teórica das temáticas e na terceira - 

descrição e análise de dados. Com os pressupostos teóricos de autores cuja linha de 

pensamento se relaciona com uma educação emancipadora numa proposição da educação 

matemática, como Freire (1996); Fiorentini (2004) (2009); Nacarato (2009) (2013); Pires 

(2012); Pontes (1992); Skovsmose (2007) (2008) e documentos oficiais da educação nacional. 

As análises realizadas possibilitou a reflexão da construção de conhecimentos e significados 

da educação matemática no ambiente de aprendizagem para os anos iniciais do ensino 

fundamental. Uma vez que, a dinâmica do trabalho pedagógico com estratégias instigadoras 

possibilitam avanços e resultados significativos dentro e fora do espaço escolar.  

 

Palavras-Chave: Ações Pedagógicas para Cidadania. Alfabetização Matemática. Educação 

Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

 

Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 

 Pessoas transformam o mundo. 

  

Paulo Freire 

 

A educação pode ser entendida como um processo de desenvolvimento da capacidade 

física, intelectual e moral do ser humano, incluindo seus conhecimentos e aptidões adquiridas, 

vislumbrando à sua melhor integração individual e social, tendo em vista seu conhecimento e 

papel na sociedade.  

O Ensino Fundamental é a etapa da Educação Básica destinada a crianças e 

adolescentes com idade primordial entre os 06 e 14 anos. É o nível de ensino da Educação 

Básica regular, obrigatório e gratuito na escola pública, que tem por objetivo a formação 

básica do cidadão que corresponde ao antigo primeiro grau. 

No decorrer do Ensino Fundamental, o educando deve desenvolver a sua capacidade 

de aprendizagem, por meio do domínio da leitura, da escrita e do cálculo matemático. Até o 

final desse processo, o estudante deve construir as competências de maneira a compreender o 

ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da 

sociedade e da família. 

A Lei nº 11.274/2006 institui o Ensino Fundamental de nove anos, considerando o 1º 

ano como o início do processo de alfabetização que deverá se estender até o 3º ano de 

escolaridade, quando todos os estudantes devem ter dominado um conjunto de conhecimentos 

e habilidades consideradas fundamentais para o processo de alfabetização e letramento. 

No Ensino Fundamental de 08 anos, foi organizado em oito anos e ofertado para a 

faixa etária de 7 a 14 anos. É dividido em: Anos Iniciais, para crianças de 7 a 10 anos de 

idade, correspondendo, no sistema de oferta em séries anuais, ao período que vai da 1.ª a 4.ª 

série; e anos finais, para a faixa etária de 11 a 14 anos, correspondendo, no sistema de oferta 

em séries anuais, ao período que vai da 5.ª a 8.ª série corresponde ao antigo primeiro grau. 

Para o Ensino Fundamental de 09 anos, implementado pela Lei n.º 11.274/2006, 

organizado em nove anos e ofertado para a faixa etária de 6 a 14 anos correspondendo, no 

sistema de oferta em séries anuais. É dividido em Anos Iniciais (duração de 5 anos), para a 

faixa etária de 6 a 10 anos, ao período de 1º a 5º ano; e Anos Finais (duração de 4 anos), para 

a faixa etária de 11 a 14 anos, ao período de 6º a 9º ano. 

De acordo com as Novas Diretrizes Curriculares da Educação Nacional (Brasil, 2013), 

este documento oficializa e sugere que os professores ampliem as suas compreensões sobre os 
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componentes curriculares. Assim, seguindo que: a compreensão sobre os sujeitos; suas 

experiências e necessidades; novas propostas de ações pedagógicas de modo a produzir 

sentidos para os sujeitos; planejamentos que destaquem a aplicabilidade dos conteúdos 

curriculares. 

No que, as Novas Diretrizes Curriculares da Educação Nacional (NDCN) fundamentadas 

na Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), abrem as portas para incentivar as 

instituições educacionais a revisitarem o seu currículo ora o projeto politico pedagógico. E, 

com essas reinvenções há uma possibilidade de redesenhar as suas ações pedagógicas de 

cidadania para outras modalidades do ensino como a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

E nessas compreensões é possível refletir que a alfabetização matemática pode 

acontecer junto com o processo de leitura e escrita, com conteúdos iniciais trabalhados pela 

escola podem fornecer ganhos e avanços aos alunos. Uma vez que, ser alfabetizado em 

matemática significa compreender o que se lê e escrever o que se compreende.  

Os anos iniciais do ensino fundamental tem uma perspectiva para promover a 

aprendizagem matemática visando a aquisição significativa das ideias básicas, pela introdução 

das primeiras noções, nas diversas áreas do conhecimento, e representações de conhecimentos 

futuros que as crianças terão que aprender. 

Assim, durante o processo de apropriação dos conhecimentos da formação docente e 

nas trajetórias das idas e vindas aos contextos escolares, numa aproximação da teoria e 

prática, constatando os efeitos que o trabalho pedagógico tem com atividades enrijecidas num 

ritmo que coloca os estudantes como executores de atividades escolares com os lápis, 

cadernos e o livro didático tão somente. 

Com essa inquietação é que se perfaz esse trabalho, um estudo na perspectiva de 

corroborar o processo de alfabetização matemática, possibilitando o envolvimento dos 

estudantes com a educação matemática, viabilizando as estratégias potencializadoras no 

ambiente de aprendizagem. Skovsmose (2008, p. 101) afirma: 

 

Vejo a educação matemática critica como a expressão das preocupações 

sobre os papéis sociopolíticos que a educação matemática pode 

desempenhar na sociedade. As raízes da educação matemática crítica são 

inúmeras, uma das quais se encontra na teoria Critica, que também 

alimentou o movimento pela educação crítica em geral. 

 

Assim, creditando esforços merecidos durante a graduação, nas investidas de 

desenvolvermos trabalhos que aproximam a compreensão do fazer pedagógico, e da 

organização do ensino na sala de aula para que contribuam com as aprendizagens dos 
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educandos em todo seu tempo escolar e fora dele, o desenvolvimento do estudo de campo 

teve como questão orientadora: o que tem sido feito para alfabetizar matematicamente as 

crianças do primeiro ano do ensino fundamental?  

A pesquisa buscou analisar o que tem sido feito para alfabetizar matematicamente as 

crianças do 1º ano do ensino fundamental. Os objetivos específicos foram: verificar quais as 

estratégias que o professor utiliza no 1° ano do ensino fundamental para a alfabetização 

matemática; e investigar em que medidas a utilização dos recursos didáticos tem colaboração 

para o processo de ensino aprendizagem na alfabetização matemática. 

O presente estudo justifica-se por apresentar as possibilidades que o ensino pode 

promover na sala de aula, tornando possível informar a comunidade escolar a multíplice de 

recursos didáticos disponíveis e alternativos tem a fornecer para a educação matemática. A 

relevância desta investigação também decorre da oportunidade de divulgar as compreensões 

para a comunidade acadêmica, além de proporcionar ampliação de conhecimentos pessoais e 

profissionais. 

Dessa maneira, a pesquisa caracterizou-se por ser de abordagem qualitativa, do tipo 

bibliográfica e documental, que subsidiaram a temática seguindo as publicações referentes ao 

estudo. Em seguida, realizado levantamento de dados a campo, através de entrevista com a 

professora, observação da sala de aula durante o ensino da matemática e na observação 

participante com os alunos do primeiro ano durante uma das atividades do subprojeto do 

PIBID Pedagogia. 

Esta monografia divide-se em três seções, sendo que a primeira apresenta os 

procedimentos metodológicos da pesquisa.  

Na segunda seção abordamos a fundamentação teórica, a partir da temática que trata 

das estratégias que os professores podem utilizar para o ensino da matemática no processo de 

ensino e aprendizagem para alfabetização matemática, revelando a importância dos recursos 

didáticos utilizados pelos docentes para que ocorra uma significativa participação e 

compreensão dos conteúdos. 

Na terceira seção - descrição e análise dos dados - espaços em que são apresentados e 

analisados os fenômenos coletados na pesquisa de campo e as interpretações aferidas aos 

mesmos - sempre considerando o embasamento das publicações consultadas. Por último 

finalizamos o estudo com as conclusões e recomendações, evidenciando as contribuições que 

a utilização dos recursos didáticos tem oferecido como instrumentos para aproximação dos 

alunos, considerando uma melhor apropriação dos conhecimentos. 
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SEÇÃO I 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado,  

mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele [...]. 

 

Paulo Freire 

 

Diante deste estudo tivemos a finalidade de analisar e investigar em que medidas a 

utilização dos recursos didáticos tem colaborado para o processo de ensino aprendizagem na 

alfabetização matemática. Uma vez que, esse processo tem encontrado respaldo para 

ensinaraprender como procedimento de colaboração entre os papeis formativos para uma 

educação de qualidade.  

Das literaturas acadêmicas, partimos do pressuposto epistemológico da educação, 

compreendemos o ensino como uma possibilidade de emancipação do individuo, que através 

da condição e formação humana dada pela escolarização desenvolvem habilidades para uma 

nova construção e identidade social (FREIRE, 1996). 

Para realizarmos esta pesquisa impulsionamos a convivência com os alunos dos anos 

iniciais, sendo que esse contato surgiu mediante o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), coordenado no âmbito do curso de Pedagogia pela 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) - campus de Porto Velho/RO. 

Apresentamos assim o programa no seu objetivo maior, o incentivo à formação de 

professores para a educação básica e a elevação da qualidade da escola pública. Como bolsista 

de iniciação à docência em uma sala de aula de 1º ano do Ensino Fundamental, o interesse 

sobre essa realidade e suas nuances foi inevitável. 

Iniciamos o subprojeto de Pedagogia no âmbito do PIBID no primeiro semestre de 

2014 com a dedicação de 8 horas semanais, sendo quatro horas de atividades de planejamento 

e prática pedagógica, sempre com o acompanhamento da professora responsável pela sala de 

aula e quatro horas de estudos, aos sábados, para socialização das práticas e discussões 

teóricas. 

Assim, este trabalho teve sua importancia não somente pela característica principal, de 

iniciação à docência, mas pela oportunidade de garantir suporte durante a construção 

metodológica desta estrutura monográfica. No que, também possibilitou contato direto com 

práticas envolvendo normas técnicas para trabalhos científicos, incluindo elaboração e 

formatação, seguindo os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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Esse vínculo entre Universidade e Escola, proporcionado pelo PIBID, no contato 

direto com os alunos do Ensino Fundamental, contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento do estudo em questão. Conforme Severino (2007, p.121): 

 

O caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e bem representativo, 

de modo a ser apto a fundamentar uma generalização para situações 

análogas, autorizando inferências. Os dados devem ser coletados e 

registrados com o necessário rigor e seguindo todos os procedimentos da 

pesquisa de campo. 

 

Para melhor desenvolvermos as percepções sobre o problema de pesquisa, exploramos 

um levantamento bibliográfico, a partir de registros de estudos anteriores, publicados em 

livros, artigos, revistas e outros. Assim, buscou-se o entendimento de conhecimentos 

construídos anteriormente, almejando a elaboração de novos saberes. 

Segundo Lakatos; Marconi (2003, p. 185), “[...] a pesquisa bibliográfica não é mera 

repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema 

sobre novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Nesse sentido a 

pesquisa de campo propiciou o levantamento de informações no que se refere ao problema 

investigado. Segundo Lakatos; Marconi (2011, p. 45): 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, 

ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

Quanto ao lócus, realizamos a pesquisa em uma escola pública municipal - por motivo 

metodológicos, optamos em não anunciar o nome da instituição, sendo situada em área urbana 

do município de Porto Velho, durante o primeiro semestre de 2014, com uma turma de 1º ano 

– ensino fundamental I, composta na média por trinta alunos com idades entre 6 e 7 anos, que 

participaram da coleta de dados juntamente com a professora.  

A escola pesquisada atua na oferta de Ensino Fundamental em período diurno e EJA 

no turno da noite. 
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SEÇÃO II 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a construção de 

minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, isenta da 

influência das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o 

que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente,  

tem muito a ver comigo mesmo. 

 

Paulo Freire 

 

Com base nos estudos teóricos que tratam dessa perspectiva da educação matemática 

nos anos iniciais do ensino fundamental, podemos considerar tanto o ensino e a aprendizagem 

como uma construção de identidade para uma atuação cidadã crítica. O processo de educação 

escolar é qualitativamente diferente do processo de educação em sentido amplo. 

Quando a criança entra ou chega na escola, traz consigo uma série de conhecimentos, 

informações da sua realidade, mas é na escola que ela é precisa ser preparada para estabelecer 

uma nova relação cognitiva com o mundo. As intervenções e registros indicam passos 

necessários no trabalho do processo ensino aprendizagem. 

Na afirmação de Skovsmose (2008, p.39) encontramos apoio: 

 

Minhas expectativas é a de que a busca de um caminho entre os diferentes 

ambientes de aprendizagem possam proporcionar novos recursos para levar 

os alunos a agir e a refletir, oferecendo, dessa maneira, uma educação 

matemática crítica. 

 

Diante dessa perspectiva a alfabetização matemática ocorre pelo envolvimento do 

aluno em atividades significativas, indo além de exercícios de repetições. As situações 

estabelecem novos modelos, novas relações, diferentes formas de romper com o que ainda 

preconiza na educação bancária. 

 Na visão crítica de uma sociedade democrática as pessoas participam da transformação 

de sua sociedade – crianças e adolescentes – tendo igual acesso à escola e a uma educação de 

qualidade. Pensar na educação matemática, e alfabetização matemática como prática de 

possibilidades reconhecendo a sua natureza no direito de todos. 

 O ensino da alfabetização matemática é uma proposta de possibilidade para o aluno 

ler, escrever e interpretar a linguagem matemática dentro e fora do contexto escolar, que os 

levem a interpretação, representação e compreensão da realidade. E, isso desconstroem  

concepções e ensinos formalistas de matemática.  
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 Pensando a alfabetização matemática como a ação na compreensão, na interpretação 

dos conteúdos e na representação consciente das ideias matemáticas utilizando sinais e signos 

pertinentes a linguagem. Visto que, o trabalho com o conhecimento matemático no contexto 

de sua aplicação, no contexto histórico de sua construção é de envolver o educando na 

construção do conhecimento.  

Partilhamos das posições de Skovsmose (2001, p.66), quanto à alfabetização 

matemática: “A alfabetização não é apenas uma competência relativa à habilidade de leitura e 

escrita, uma habilidade que pode ser simultaneamente testada e controlada; possui também 

uma dimensão crítica”. 

 Conforme Nacarato (2009) há que se pensar num currículo de matemática pautado não 

em conteúdos a ser ensinado, mas nas possibilidades de inclusão social de crianças e jovens, a 

partir do ensino desses conteúdos.  

Dessa maneira, concebemos a alfabetização matemática a cenários/ ambiente de 

aprendizagem como pratica social que envolve os alunos em atividades significativas. A nossa 

convicção do ensino aprendizagem seja um processo gradual, que exige a cada situação 

vivenciada o estabelecimento de novas relações gerando os avanços na qualidade educacional.  

Assim, pressupomos como o primeiro ano do ensino fundamental, numa proposição 

didática de um ambiente de aprendizagem na semi-realidade do minimercado no espaço 

educativo e nas mediações para alfabetização matemática, com os egressos no processo de 

escolarização na perspectiva da educação matemática deslumbra. 

Com esse sentido, surgi o papel do professor em buscar mudanças que despertem o 

interesse dos estudantes através de práticas que promovam as aprendizagens. E, essas novas 

práticas devem possibilitar que os estudantes se tornem sujeitos ativos de sua aprendizagem 

com espaços para discutirem suas duvidas, buscarem soluções e expressarem suas ideias. 

Em tempos que discutimos a qualidade da educação tornam-se pertinentes às politicas 

públicas educacionais, considerarem a infraestrutura à vivencia do espaço educativo e os 

sujeitos crianças/adolescentes como partes fundamentais do que se ensina e do que se 

aprende, a partir do processo de letramento e a alfabetização matemática. 

No entanto, os principais autores que embasam a monografia foram: Freire (1996); 

Lakatos; Marconi (2003) (2011); Severino (2007); Fiorentini (2004) (2007); Nacarato (2009) 

(2013); Skovsmose (2007) (2008); os documentos oficiais: Leis de Diretrizes de Base da 

Educação (1996), Novas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2013), Programa 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2014), entre outros. 
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2.1 ESTRATÉGIAS NA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA  

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 

fora da boniteza e da alegria. 

 

Paulo Freire 

 

A Escola é a segunda instituição social do indivíduo, preocupada em fornecer 

subsídios para a integração do homem na sociedade que anseia, todavia é por ela que o 

indivíduo se reconhece e é reconhecido diante do seu grupo. No presente momento em que a 

educação escolar vem reformulando e resignificando o seu papel no espaço e tempo. O que se 

espera desse espaço para garantir resultados no processo de ensino e aprendizagem? 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 

9.394/1996, em seu artigo 1º ressalta:  

 

A Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

 

A Educação Matemática no Brasil veio ganhando espaço a partir do Movimento da 

Matemática Moderna nas décadas de 1970, firmando esse processo com a Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM), e com os programas institucionalizados dos 

demais campos de pesquisa de educação. Tomamos por referência Pires (2012, p.15): 

 

Educação Matemática é uma área do conhecimento interdisciplinar e não se 

confunde com a mera justaposição de conhecimento oriundos da Matemática 

e da Educação. É uma nova área que incorpora dimensões filosóficas, 

históricas, psicológicas, políticas, metodológicas e culturais na busca por 

melhor entendimento sobre os processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática, bem como o seu papel social e politico. 

 

O Movimento da Matemática Moderna: movimento internacional que 

pretendeu revolucionar o ensino de matemática e que teve influência nas 

práticas escolares brasileiras, especialmente nos anos de 1960 a 1970. 

Conteúdos de Teoria dos Conjuntos e Lógica Matemática, entre outros, 

foram incorporados aos currículos. O movimento trazia promessas de um 

ensino mais atraente e de superação à rigorosa Matemática Tradicional, mas 

na prática acentuou-se ainda mas o formalismo. De positivo, o movimento 

estimulou a criação de grupos de estudo e de discussão que foram 

importantes para a constituição da área de Educação Matemática em 

diversos países e, em particular no Brasil. 
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Entretanto, é importante ressaltarmos que as tendências para o ensino de matemática 

presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são oriundas do movimento 

educacional, apresentado na Conferência Educação para Todos, realizada em 

Jomtien/Tailândia em 1990.   

Nesse mesmo pensamento Pires (apud NACARATO, 2009, p.16) refere-se a reformas: 

 

[...] o homem parece começar a tomar consciência da iminência do desastre 

planetário, da explosão demográfica, da redução dos recursos naturais. Desse 

modo, novos paradigmas emergem e trazem, como consequência, desafios à 

educação e, em particular, ao ensino da Matemática.  

 

Os currículos de matemática elaborados nesse período das reformas citavam alguns 

aspectos em comuns, que se expressaram por inéditos ao ensino da disciplina. Carvalho (apud 

NACARATO, 2009, p.17), “muitas dessas propostas traziam orientações gerais, que pouco 

contribuíam para a atuação do professor em sala de aula”. 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, o Brasil iniciou várias mudanças educacionais, 

movimentos esses que impulsionaram discussões mais consistentes para o curso de 

Pedagogia, instituídos aos professores que atuavam nos anos iniciais à sua formação e 

atribuições.  

Com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Brasil, Lei nº 9.394/1996, 

artigo 62 definiu-se que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidade e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, oferecida e nível médio, na modalidade normal. 

 

Com isso, os estudos e investigações construídas durante a formação docente em 

Educação Matemática são importantes para apropriação das aprendizagens frente às práticas, 

mesmo quando elas apresentam experiências influenciadas por concepções conscientes ou não 

do ensino clássico. Nos PCN, Brasil (2001, p.23), encontramos a afirmação: 

 

Todavia, tanto as propostas curriculares como os inúmeros trabalhos 

desenvolvidos por grupos de pesquisa ligados a universidade e a outras 

instituições brasileiras são ainda bastante desconhecidas de parte 

considerável dos professores que, por sua vez, não tem uma clara visão dos 

problemas que motivaram as reformas. O que se observa é que ideias ricas e 

inovadoras não chegam a eles, ou são incorporadas superficialmente ou 

recebem interpretações inadequadas, sem provocar mudanças desejáveis. 
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Com isso, o ensino da matemática apresenta uma base nacional comum, reorganizando 

o currículo da educação básica, dentre as quais Pires (2000) destaca: a matemática colocada 

como instrumento de compreensão e leitura de mundo; o reconhecimento dessa área do 

conhecimento como estimuladora do interesse, curiosidade, espírito de investigação e o 

desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. 

Portanto, ressaltamos as preocupações dos especialistas do campo da matemática em 

tornar publica, divulgando os seus estudos na perspectiva de melhorias da qualidade do ensino 

aprendizagem. Skovsmose (apud NACARATO, 2009, p. 33) lembra que: 

 

[...] um dos objetivos da educação deve ser preparar para uma cidadania 

crítica [...] a educação deve visar mais do que condições para possibilitar a 

entrada no mercado de trabalho. A educação deve preparar os alunos para 

uma vida (política) na sociedade.  

 

Skovsmose (2008, p.63) afirma que, “em geral, melhorias em educação matemática 

estão intimamente ligadas a quebra do contrato didático. Quando inicialmente sugeri desafiar 

o paradigma do exercício, isso pode ser visto também como uma sugestão de quebrar o 

contrato da tradição da matemática escolar”. 

Dessa forma entendemos o currículo como instrumento dinâmico que pode ser 

utilizado de maneira à proporcionar uma maior interação com as coisas e fatos, aproximando 

o estudo da realidade.  

Para Fiorentini (2007, p.3)  

 

O educador matemático tende a conceber a matemática como um meio ou 

instrumento importante à formação intelectual e social de crianças, jovens e 

adultos e também do professor de matemática do ensino fundamental e 

médio e, por isso, tenta promover uma educação pela matemática. Ou seja, o 

educador matemático, na relação entre educação e matemática tende a 

colocar a matemática a serviço da educação, priorizando, portanto, está 

ultima, mas sem estabelecer uma dicotomia entre elas. 

 

Nossas escolas precisam caracterizar seu currículo de maneira que identifique, valorize 

e permita a participação dos alunos nos processos para que haja qualidade no ensino e que 

sejam percebidas por toda comunidade escolar. Assim desenvolvem habilidades que podem 

ser de suma importância para sua vida diária dentro e fora da escola, tornando um aluno 

crítico e cidadão, que sabe resolver seus problemas. 

Nessa importancia de conhecimentos medida pelos docentes como a resolução de 

problema, que apontam instrumentos de aprendizagens significativas aos alunos, que 
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finalizam indicativos satisfatórios para o ensino aprendizagem da Matemática a partir dos 

anos iniciais. 

De acordo com Nacarato (2009), se tais modelos não forem problematizados e 

refletidos, podem permanecer ao longo de toda a trajetória profissional. Isso contribui para a 

consolidação não apenas de uma cultura de aula pautada numa rotina mais ou menos 

homogênea do modo de ensinar matemática, mas também distante das discussões 

contemporâneas no campo da educação matemática. 

Com isso, o intuito de aproximar a alfabetização matemática na realidade observada, 

como ato de aprender a ler, e a escrever a linguagem matemática. No que, a linguagem 

matemática como a língua materna são fundamentais e inseparáveis na interpretação e 

representação da realidade, para uma relação dicotômicas das possibilidades de interações 

intencionais.  

Compreendemos as especificidades do trabalho pedagógico na alfabetização 

matemática: observando, planejando ações e refletindo sobre as estratégias utilizadas numa 

prática pedagógica que percebemos como os educandos reagem ao objeto de estudo.  

Para Panizza (2006, p. 43), “essas concepções muitas vezes terminam por constituir 

teorias implícitas que condicionam e regulam o agir docente, enquanto não medeiam espaços 

de reflexão que permitiriam torna-las explicitas”. 

Os estudos e investigações construídos durante a formação docente são importantes, 

para apropriarmos das aprendizagens frente às práticas, mesmo quando elas são experiências 

influenciadas por concepções no ensino matemático tradicional que pouco contribui para a 

autonomia de pensar com as quais convivemos na trajetória estudantil.  

Assim é possível? Vivendo as relações sócias com os familiares, amigos, igrejas, com 

as suas histórias, culturas, observando as cores, as noticias, informações, outdoors, 

propagandas do lugar em que se vive; práticas de esportes, brincadeiras, jogos, computador. 

Espera-se que o professor se sinta à vontade para poder se aproximar dessas instancias da vida 

e poder dialogar com os seus planejamentos.  

 

2.2 RECURSOS DIDÁTICOS NO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

  

Como professor não me é possível ajudar o educando a superar sua 

ignorância se não supero permanentemente a minha.  

Não posso ensinar o que não sei. 

 

Paulo Freire  
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A matemática por ser uma atividade humana criativa e de interação social na sala de 

aula, desempenha um papel importante no processo de escolarização, fato esse que são 

apresentados nos conteúdos e no uso de recursos didáticos. Assim, reportarmos os alunos a 

vivenciarem a aprendizagem, levantar questões e resolver problemas com enfoque 

matemático. 

Consideramos importante lembrar Freire (1996, p. 48), ao afirmar: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscando 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaquei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para contestar, constatando, intervenho, educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade. 

  

É certo que as convicções de aprendizagem matemática não se formam da noite para o 

dia, é necessário que o professor dê oportunidades para que os alunos conversem sobre o que 

consideram importantes. Por isso qualquer instrumento que utilizamos para fins de ensino e 

aprendizagem é um material didático, a diferença está entre cada recurso, disposição do seu 

uso na sala de aula, e a intencionalidade pedagógica do professor e os alunos.  

 Dos limites e potencialidades dos materiais, em caráter didático decorremos ao uso 

que o professor e aluno fazem dele. Assim, podemos dizer que a eficácia desse recurso resulta 

da forma entre a especificação do material, o perfil dos sujeitos e a característica da situação 

envolvida no ensino aprendizagem. 

 Essas características, segundo Skovsmose (2001), pressupõem certa dinâmica nas 

aulas de matemática, em que os alunos e professores precisam envolver-se na atividade 

intelectual de produzir matemática ou de matematizar. 

Para Brunner (1994, p.24), no dicionário da psicopedagogia nos orientamos quanto a 

aprendizagem significativa, aprendizagem por recepção e a aprendizagem por descoberta, e 

como esses conceitos nos direcionam ao estudo: 

 

A aprendizagem é significativa para um indivíduo quando põe os novos 

conteúdos em relação com conteúdos já conhecidos. Estes conceitos 

conhecidos devem estar disponíveis no momento; além disso, quem aprende 

deve estar motivado para apropriar-se do que é de forma receptiva 

(aprendizagem por recepção) ou pela aprendizagem por descoberta. Ambos 

os tipos de aprendizagem devem ser preferidos aos métodos da 

aprendizagem mecânicos não-significativa, visto que nesses as informações 

e os métodos são compreendidos por quem aprende e os resultados são 

integrados nas estruturas cognitivas. 
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Tipo de aprendizagem da área da aquisição de ciência e conhecimentos. A 

aprendizagem por recepção pode ocorrer com o decorar mecânico, sem 

prestar atenção ao sentido, nesse caso as informações obtidas verbalmente 

são compreendidas por quem aprende e integradas em suas estruturas 

cognitivas, isto é, incorporadas com sentido no saber existente. A 

aprendizagem por recepção pode ocorrer por meio das aulas, leitura ou pela 

mídia. 

 

[...] a atividade própria do aluno ocupa o lugar central. Não se requer a 

aceitação de regras e princípios, mas sim sua elaboração independente. O 

conceito de Aprendizagem por descoberta é empregado por AUSUBEL 

(1974), em sois sentidos:  

 

1. Aprendizagem por descoberta não-significativa: A solução da tarefa 

procurada por – ensaio e erro não é entendida; não é incorporada na estrutura 

cognitiva do aluno.  

 

2. Aprendizagem por descoberta significativa: o problema é resolvido de 

forma independente. O aluno compreende o método e a solução. Ambas as 

coisas são integradas no seu conhecimento atual. O professor apoia este 

processo mediante sua competente ajuda. O processo descoberta em grande 

parte de forma – indutiva. Devido a princípios teóricos até agora 

insatisfatórios sobre a aprendizagem por descoberta, frequentemente se dão 

recomendações didáticas confusas. Na aplicação dessas formas de 

aprendizagem ocorrem dificuldades provindas também do gasto 

relativamente alto de tempo e da incapacidade de muitos professores e 

alunos para um trabalho efetivo de grupo.  

Uma estratégia da APD a ser usada em sala de aula poderia ser constituída 

dos seguintes estágios: Colocação do problema – tentativas de solução do 

problema – resultado – aplicação e transferência. 

 

Por uma aprendizagem significativa que valorize cada vez mais os aprendizes, estamos 

valorizando mais um aspecto importante do que o aluno faz e traz há muito detalhe nos seus 

registros escrito. Vale ressaltarmos o que Nacarato (2009, p. 45) nos afirma sobre a utilização 

de recurso de comunicação: 

 

Quando o aluno fala, lê, escreve ou desenha, ele não só mostra quais 

habilidades e atitudes estão sendo desenvolvidas no processo de ensino, 

como também indica os conceitos que domina e as dificuldades que 

apresenta. 

 

Referenciamos sobre Estratégia - de conceitos básicos; do organizador prévio; de 

ensino, estratégias de aula. Conforme Brunner (1994, p. 112-3): 

 

Estratégia do ensino que visa a aquisição de conceitos elementares. 

 

Estratégia do ensino pela qual o professor oferece previamente um auxílio 

organizacional preliminar (organizador prévio), e, então, apresentada um dos 
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conteúdos didáticos; em seguida, propõe as respectivas tarefas e, num 

terceiro estágio, estimula atividades que servem para a incorporação do 

recém-aprendido nos conhecimentos e habilidades já existentes. 

 

Combinação de métodos de ensino (ou praticas de ensino) para alcançar 

determinadas metas de ensino. Com a decisão por uma determinada 

estratégia de ensino, são determinados não só as práticas de ensino a serem 

aplicadas, mas também os passos de aprendizagem e de trabalho do aluno. 

 

Dessa maneira, a utilização dos recursos didáticos numa modalidade de ensino, 

também traz a tona, a importância, de quais estratégias estão estabelecidas no processo de 

emancipação do individuo. 

Assim, a intenção de agregar ao ensino da matemática a utilização de recursos 

didáticos aplicada na sala de aula permitindo ao aluno ampliar a imaginação e conhecimento 

através de outra forma de conhecimento, terá mais interesse e autoestima para desenvolver 

habilidades e competências exigidas. 

No interesse pelo bom ensino, o professor é o reflexo das suas concepções, sejam elas 

conscientes ou inconscientes sobre o homem, o mundo e a educação. Para Haydt (2006), de 

nada adianta conhecer novos métodos de ensino, usar recursos audiovisuais modernos, se 

encaramos os alunos como um ser passivo e receptivo. 

Nisto o desafio da formação docente para a atualidade é conceber os seus alunos como 

ser ativo, que desenvolve idéias, conceitos, resolve problemas de vida dentro e fora da escola, 

constrói seu próprio conhecimento. E, decerto é uma abertura a uma nova postura em relação 

pedagógica. 

As Novas Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2013) para o ensino fundamental de 9 

anos destacam os saberes das crianças como ponto de partida para as ações pedagógicas. 

Assim a matemática como instrumento de formação humana, com ênfase no brincar, no jogar, 

o papel das novas tecnologias - possíveis metodologias.  Uma atividade bem planejada 

favorecerá o desenvolvimento futuro do aluno; ou seja, a utilização dos recursos didáticos no 

ensino da matemática, quando bem planejado e orientado auxilia na aprendizagem e no 

alcance dos objetivos, competências e habilidades. Conforme Nacarato (2009, p.34),  

 

[...] a aprendizagem da matemática não ocorre por repetições e 

mecanizações, mas se trata de uma pratica social que requer envolvimento 

do aluno em atividades significativas. Temos convicção de que aprender seja 

um processo gradual, que exige o estabelecimento de relações. A cada 

situação vivenciada, novas relações vão sendo estabelecidas, novos 

significados vão sendo produzidos, e esse movimento possibilita avanços 

qualitativos no pensamento matemática. 
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Portanto, na relação ao trabalho da educação matemática entendemos a ideia de que há 

um ambiente a ser criado na sala de aula, aliado para torna-la mais fácil para ser 

compreendida e praticada no dia a dia. 

Com a Educação Matemática apresentada pelo Programa Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), Brasil (2014), considerando a perspectiva de resolução de situações-

problema e formulação de situações-problema. Visto que, adotam a perspectiva do 

letramento, em consonância com o material de formação de linguagem. 

 Visto que, ocorreu em 2013 a formação de Língua Portuguesa, e em 2014 a formação 

de Alfabetização Matemática, que parte do pressuposto que é fundamental para o professor 

alfabetizador deva ser tratado como um profissional em constante formação em todas as áreas 

do conhecimento.    

 Com isso, o grande desafio do professor alfabetizador é respeitar o modo de pensar do 

educando, e a aplicação de estratégias pessoas cuja lógica está no processo de construção dos 

seus conhecimentos. E, tendo o lúdico como o principal aliado aos que se inserem nesse 

programa e passam a articular suas idéias em torno do trabalho em sala de aula.  
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SEÇÃO III 

DESCRIÇÃO E ANALISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.  

 

Fernando Pessoa 

 

Organizamos primariamente um fato da experiência docente. Assim, o trabalho com a 

narrativa deu-se pelas experiências que provocaram mudanças tanto na identidade, quanto ao 

movimento de olhar para nós pedagogas no processo formativo a partir de situações de 

reflexão e dos contextos. 

Segundo Jerome Bruner (1997, p. 52): 

 

Com o material da ação e da intencionalidade humana. Ela intermedeia entre 

o mundo canônico da cultura e o mundo mais idiossincrático dos desejos, 

das crenças e esperanças. Ela torna o excepcional compreensível e mantém 

afastado o que é estranho, salvo quando o estranho é necessário como um 

tropo. Ela reitera as normas da sociedade sem ser didática. E [...] ela provê a 

base para uma retórica sem confronto. Ela pode até mesmo ensinar, 

conservar a memória, ou alterar o passado. 

 

Mediante a estratégia fomentada pelo subprojeto de pedagogia/ PIBID, 

compartilhamos as contribuições no processo de escolarização com o ensino da matemática 

na turma de primeiro ano dos anos iniciais. Com a observação participante uma vez que as 

pesquisadoras – supervisora e bolsistas PIBID – possuíam uma participação real na orientação 

e acompanhamentos das atividades. 

Assim, o grupo de trabalho do subprojeto embasou suas atribuições em Lerner (2002), 

foram organizados os trabalhos pedagógicos com o interesse de oportunizar aos estudantes o 

autocontrole, compreendendo ao ler, e criando estratégias para que cada vez mais adentrem no 

mundo da leitura. 

Elaboramos a proposta seguindo a semi-realidade do mini mercado, apresentamos aos 

alunos várias embalagens vazias que representavam as mercadorias, ora compradas pelas 

crianças que utilizavam fichas entreguem pelas professoras (bolsistas), ora na distribuição de 

valores pelo dinheirinho para executarem as devidas compras. 

No entanto, o processo de ensino aprendizagem da alfabetização matemática envolveu 

outras atividades quanto a: Operação matemática da adição e subtração; alfabetização e 

letramento matemático diante das escritas e leituras; O reconhecimento das formas 

geométricas nas embalagens, nos rótulos e até nas figuras e imagens dos produtos. 
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 Foi surpreendente a maneira como as crianças interagiram, demonstrando 

habilidades em comparar os objetos que viam ou usavam na sua própria realidade – assim, 

disse uma das professoras do subprojeto. 

Das atividades que os alunos realizaram: as de exploração das embalagens focalizando 

as formas geométricas, observando também as figuras e letras contidas nos rótulos, 

socializando o encontrado e comparando com as embalagens dos colegas. Disto todas as 

crianças faziam individualmente os seus registros através do desenho e da escrita. 

Com o primeiro feito do trabalho os alunos viam apenas as embalagens e o formato 

das mesmas, porém com o desenvolvimento das atividades no decorrer dos encontros, as 

crianças percebiam os aspectos e as características geométricas presente nas embalagens, nos 

rótulos, desenhos e letras neles contidas. 

A cada encontro era perceptível o avanço do conhecimento, o que as crianças 

alcançavam com a proposta, dos elementos que encontravam nas embalagens disponibilizadas 

a elas. Assim, os alunos foram estimulados nas práticas reais de: irem ao mercado, escolherem 

a mercadoria a ser comprada, analisavam quantos objetos compravam com as fichas e na 

realização da compra dos produtos com o dinheirinho. 

Conforme Skovsmose (2008), o ambiente de aprendizagem da semi-realidade pode 

desenvolver uma abordagem de investigação que relaciona-se diretamente com a materacia. 

Segundo Kistemann JR, (2010, p.3), 

 

[...] a educação matemática crítica, no desenvolvimento da materacia, ou 

seja, desenvolver a capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos, de 

propor e utilizar modelos na vida cotidiana, de elaborar abstrações sobre 

representações do real, além de cuidar das habilidades matemáticas, 

preocupando-se com as competências referentes à interpretação e à ação 

numa situação social e política estruturada pela matemática.  

 

 Nessa perspectiva, o cenário de investigação possibilitou à interpretação e à ação numa 

situação social, integrada ao conteúdo de geometria, além do trabalho pedagógico envolvendo 

as praticas de leitura e matemática. Assim  como, da ludicidade pelas embalagens no 

minimercado, da recreação pelas dinâmicas e imagens nos vídeos, que também contribuiram 

para que os resultados fossem alcançados. 

A partir do trabalho do aluno, o professor, antes de tudo, verificará qual foi a 

interpretação dada e que nem sempre corresponde a sua e, ao mesmo tempo observará o 

desenvolvimento do aluno nos conteúdos. Nesse momento, o professor estará fazendo o 
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diagnostico da aprendizagem do aluno e ao mesmo tempo do processo de ensino 

aprendizagem. 

Ao final de cada encontro, fazíamos uma avaliação com o grupo de professoras sobre 

as atividades desenvolvidas em sala de aula. E, juntas na conversa com a professora titular da 

turma - supervisora do PIBID, para sabermos um pouco mais sobre os avanços e 

desenvolvimento dos alunos. 

Numa dessas conversas a professora supervisora comentou que havia “um aluno que  

não fazia as atividades, não conseguia produzir, e a partir do Mini Mercado começou a fazer 

os registros propostos, e no último dia daquela etapa das atividades esta mesma criança 

registrou toda a sequência de um vídeo musical exibido: Aquarela, do Toquinho”. 

No decorrer de cada aula fazíamos perguntas aos alunos: se estavam entendendo? Se 

precisavam de ajuda? O que encontraram na atividade? As problemáticas propostas os faziam 

pensar um pouco a mais. 

Dentre as respostas que mais chamaram nossa atenção estavam as de duas crianças, 

pois observaram que além das embalagens, o próprio corpo possui formas geométricas: uma 

observou que o nariz tem o formato de um triângulo e a outra atentou para a cavidade do 

nariz, relatando que possui o formato de um círculo. 

Finalizamos o semestre com atividades para verificar se as crianças alcançaram os 

objetivos do projeto. Eles identificaram as formas geométricas e registraram na folha de 

papel. Muito mais de verificar nas embalagens eles viam no seu próprio corpo, as crianças 

aprenderam e vivenciaram as atividades contextualizada e significativa. 

Visto que, realizamos no primeiro semestre de 2014, uma experiência profícua para 

nossa formação docente pela possibilidade de colaborar na alfabetização matemática, e 

trouxemos as experiências das crianças no seu contexto para dentro da sala. E, cada aluno foi 

desafiado a romper com suas limitações e ao mesmo tempo fomos desafiadas a romper com as 

nossas. 

Nisso a culminância ocorreu além do que esperávamos, os alunos realizaram as 

propostas e corresponderam a todas as nossas expectativas. A leitura literária e o minimercado 

oportunizaram aos educandos criarem suas histórias, falarem do seu cotidiano e o retratarem 

através de suas produções. No que, “aos poucos encontramos também o significado para o 

ato de ensinar e aprender” (GT3 – PIBID/ Pedagogia, 2014). 

 Dessa maneira o texto narrativo potencializou reflexões sobre às praticas de formação, 

permitindo reconstrução de diferentes sentidos da ação pedagógica. Assim, como lembra 

Bruner (1997), a riqueza da narrativa está na sua verossimilhança. E, para Rego (2003, p.204) 
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comenta sobre a narrativa de vida: “ela se reconstrói a cada uma de suas enunciações e 

reconstrói com ela o sentido da história que enuncia”.  

Apresentamos a análise dos dados obtidos através da entrevista concedida por uma 

professora do primeiro ano do ensino fundamental I, atuante na rede pública municipal de 

Porto Velho. Como também, a observação da sala de aula – ensino de matemática e na 

observação-participante, junto da turma do primeiro ano no momento em que foram 

oferecidas as atividades do subprojeto PIBID de Pedagogia, no ano de 2014. 

 

3.1 ESPAÇO DA SALA DE AULA COMO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

 

Pensei então, que eu sou “águas revoltas” (onde eu mesmo quase me 

afogo). O que eu escrevo é uma ponte de palavras  

que tento construir para atravessar o rio. 

 

Rubem Alves 

 

A escola tem seu papel social e isso mantém o ensino da matemática em todas as 

etapas da escolarização. Aproximemos a educação matemática no pensamento de 

D’Ambrósio (2001, p. 37) “um dos maiores erros que se prática em educação, e em especial 

em educação matemática, tem sido desvincular a matemática das outras atividades humana”. 

Sabemos que ainda hoje, os professores procedem nas salas de aula sob o discurso das 

leis, a palavra do professor ainda tem hoje a melhor palavra, o lugar do professor é hoje o 

melhor lugar. Caso se considerasse a construção das regras que uma criança adota para fazer a 

conta, estas seriam mais importantes do que os resultados produzidos.  

Nesse pensamento apresentamos a observação do espaço da sala de aula da escola 

municipal, com o objetivo de verificar as estratégias e os recursos didáticos para alfabetização 

matemática, numa turma do primeiro ano dos anos iniciais, com 30 alunos matriculados nas 

faixas etárias de 06 a 07 anos de idade. 

Nesse dia da observação da sala de aula estavam presentes 26 crianças em sala, a 

disciplina introdutória foi com a Língua portuguesa no primeiro horário da aula, seguiu-se o 

intervalo para a merenda. E, após o lanche retornaram para sala de aula e prosseguiram com o 

estudo de matemática através do livro didático e nas atividades na folha impressa. 

Do objetivo da observação na sala de aula - ensino de matemática na turma do 

primeiro ano do ensino fundamental - seguimos com um roteiro pré-elaborado, e verificamos 

quanto a: relação ao ambiente físico; relação aos educandos; relação ao relacionamento; 

relação a pratica educativa. 
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Quadro 1 

Relação ao ambiente físico 

 

 A sala de aula é pequena, medindo 4x4 m, para atender aproximadamente as 30 crianças, 

com uso de dois (02) ventiladores de teto e um (01) ventilador na parede lateral da sala;  

 As cadeiras e mesas estão dispostas em cinco (05) fileiras, com pouco espaço para 

movimentação; 

 Dispõem de um (01) quadro branco na sala, utilizado sempre; 

 Os espaços das paredes da sala são utilizados com os cartazes de frutas elucidando a 

quantidade e números, as letras do alfabeto representado por imagens e o nome;  

 Os varais para pendurar as atividades confeccionadas pelos alunos. 

 A sala apresenta uma decoração moderada. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Partilhamos do contexto da sala de aula, encontramos o desafio da escola e da 

professora na construção de um ensino de matemática que transcenda atividades mecanizadas 

para uma alfabetização como praticas de possibilidades. 

 Da organização do ambiente de aprendizagem é importante que se perceba um espaço 

que pode ser utilizado para situações de significados para as crianças. Assim concebemos a 

educação matemática como praticas sociais que envolvem os alunos em atividades 

significativas. Segundo o documento do PNAIC, Brasil (2014, p.28): 

 

Queremos reiterar a responsabilidade da escola em contribuir para que os 

estudantes compreendam melhor as situações que vivenciam ou 

testemunham, tenham melhores condições de estabelecer relações, elabora 

julgamentos e tomar decisões, e também tenham recursos diversificados para 

apreciar o mundo, envolver-se e emocionar-se com ele, compartilhar suas 

idéias e sentimentos, transformá-lo e transformar-se. 

 

 Com isso, a prática pedagógica ocorre para promover condições e oportunidades para 

que os alunos permitam compreender e se relacionar melhor com o mundo em que vivem e 

consigo mesmos. 

 

Quadro 2 

Relação aos educandos 

 

 São crianças com idade de 06 a 07 anos; 

 Apresentam interesse e participam da aula na abertura de trocar informações do que já 

fizeram ou conheciam sobre o estudo dos números; 

 Pintaram, escreveram e conversavam com colegas mais próximos durante a atividade de 

colorir a quantidade de estrelas de acordo o numero correspondente; 

 Recorreram a professora para conferir a atividade, se estava correta; 

 Havia quatro crianças que estiveram passivos na sala de aula, tiveram maior tempo para 

realizarem suas atividades. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 



31 

 

As investigações realizadas na sala de aula revelam que o ensino da matemática ainda 

percorre caminhos fechado em si. Para Nacarato (2009, p. 46), “o ambiente de aprendizagem 

tal como o concebemos, traz estas características: um espaço para atividade intelectual em 

matemática mediada pelo dialogo e pela leitura e escrita, em que a comunicação e a produção 

de significados são centrais”. 

 Assim, o material utilizado também tem o objetivo em oferecer e discutir sobre as 

estratégias didáticas para a alfabetização matemática. Com isso, caberá ao educador explorar 

as situações vivenciadas pelos alunos fora da escola, para novas aprendizagens. 

 De acordo com Panizza (2006, p. 57), “aprender matemática nesta perspectiva é 

construir o sentido dos conhecimentos, e que são os problemas e a reflexão em torno destes 

que permitem a esses conhecimentos ganharem sentido quando aparecem como ferramentas 

para poder resolvê-los”. 

 Então, esse movimento que as crianças precisam do acompanhamento feito pela 

professora, das situações de intervenção no dia-a-dia da sala de aula.  E assim, o tempo 

explorado para realizar as atividades tem implicações subjetivas que interferem qualitativa e 

quantitativa no grupo, pois algumas crianças só conseguem fazer em colaboração. 

 

Quadro 3 

Relação ao relacionamento 

 

 Entre educandos e seus pares, foi percebido que há uma troca de informação, os diálogos 

são bem presentes entre as crianças, o que possibilita mais integração do grupo na realização 

da atividade; 

 Entre educandos e a professora; foi percebido o respeito e carinho demostrado pelas crianças 

a professora, que as envolvem no tema da aula, fazendo com que assumam responsabilidade 

e interesse diante da tarefa executada.  
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Dos relacionamentos constituídos por essa turma que se objetivou pela peculiaridade 

da própria infância. Para tanto, o grupo de crianças em idade escolar interage entre si, 

percebemos que os pares são envolvidos e conseguem realizar suas atividades individuais, 

embora os percursos sejam de suma necessidade em compartilhar os achados e feitos. 

Conforme Nacarato (2009, p.42), “a primeira característica do ambiente de 

aprendizagem é estabelecida pela relação dialógica entre os alunos e entre estes e o professor. 

É o momento de dar voz e ouvido aos alunos, o professor analisa o que eles têm a dizer, 

compartilhando idéias e saberes”. 
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Baseamos também o pensamento de Sampaio (2008, p.99), pois também nos 

dedicamos a “priorizar situações em que as crianças ajudavam e eram ajudadas, seja pelos 

próprios colegas, seja pelas professoras, valorizando assim o processo de construção de 

conhecimentos experiênciados pelos alunos e alunas a partir das interações realizadas”. 

Como pensado por Nacarato (2013, p. 33), sobre possibilidade metodológica: 

 

A matemática escolar nos anos iniciais precisa ser pautada na construção dos 

significados, e essas são decorrentes do trabalho com resolução de situações-

problemas que sejam instigantes aos alunos e os coloquem na condição de 

aprender matemática.  

 

Dessa maneira, o processo cotidiano de uma aula de matemática também deve 

alcançar nível de planejamento. Por isso, quando nos reportarmos aos alunos sobre suas 

atividades, estaremos os conduzindo a experimentarem conhecimentos novos e com eles 

tornam-se capazes de aprendizagens novas. 

 

Quadro 4 

Relação ao desenvolvimento da prática educativa 

 

 As participações dos educandos nas atividades resultarão do interesse dos alunos na 

execução e compreensão dos exercícios e na participação da correção da atividade por 

todos; 

 A atividade proposta caracterizou bem elaborada, e obteve a satisfação e desempenho dos 

alunos. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Observamos que os alunos são curiosos, apresentam interesse para realizarem as 

atividades de maneira comprometida com sua aprendizagem. Dessa maneira a elaboração do 

pensamento matemático alcançará grandes avanços na realização das atividades na sala de 

aula. 

Das atividades vivenciadas, o envolvimento dos alunos aparece com significados 

resultando de praticas que requerem situações de aprendizagens. Conforme Nacarato (2009, p. 

42), “essas características pressupõem certa dinâmica nas aulas de matemática, em que os 

alunos e professores precisam envolver-se na atividade intelectual de produzir matemática - 

ou de matematizar”. 

Assim, as leituras matemáticas são importante no processo ensino aprendizagem, pois 

estabelecem uma comunicação que se expressa na linguagem. As praticas de leitura e escrita 

são atividades primordiais para se compreender a linguagem e os símbolos matemáticos. 
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 Com essa pratica pressupomos aos alunos como sujeito ativo além do professor, mas 

nesse espaço sugeri aos alunos um desafio sem gerar frustações, o professor acompanhando 

os trabalhos e avaliando se a proposta estava adequada para aquele momento. 

 Concordamos com Skovsmose (2006, p.12), “o contexto em que se dá a comunicação 

afeta a aprendizagem dos envolvidos no processo”. 

Dessa maneira, encorajar as crianças para realizarem as atividades, fazer com ajuda e 

fazer sozinho, também é um processo de aprendizagem com a professora, com os colegas e 

sozinho na construção do conhecimento. 

Segundo Sampaio (2008, p. 105), 

 

Nesse processo, a professora percebe que não é (mais) a única interlocutora e 

mediadora nas aprendizagens que vão se concretizando nas atividades da 

sala de aula. Crianças e professores ensinam e aprendem. São ajudadas e 

ajudam o outro a fazer o que sozinho naquele momento, talvez não fosse 

possível realizar. 

 

 Assim a prática educativa nesse sentido de alfabetização matemática, compromete-se 

com a inclusão social que legitima as nossas crianças das exclusões sociais tão presente em 

nossa sociedade. Ressaltamos a necessidade de uma educação como politica social, relações 

mais democráticas, solidárias e abertas a diferentes modos de sentir e aprender. 

 

3.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DA PROFESSORA 

 

Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto.  

A vida é para quem é corajoso o suficiente para arriscar  

e humilde o bastante para aprender. 

 

Clarice Lispector 
 

Partimos do princípio de que a memória escolar não distingue as representações 

utilizadas desde o inicio da escolarização, uma vez que, concebemos os indicativos/ objetos e 

representações sociais carregados de forte apego sociocultural. No entanto, esquecemos que 

cada cultura tem uma forma própria de reconhecer os fatos, matemáticos ou não. 

Segundo Pires (2012, p. 17): 

 

Apropriar-se dos resultados de pesquisas é fundamental para os profissionais 

que se dedicam a ensinar matemática, em qualquer nível ou modalidade da 

escolarização. Em nossa vivencia constatamos que uma das aprendizagens 

importantes para os professores mudarem sua prática é a de analisar como as 
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crianças convivem com a matemática na escola e fora dela, como elas são 

capazes de buscar soluções para problemas e de construir conhecimentos, 

elaborar explicações e dar conta de situações em que saberes matemáticos 

estão envolvidos.  

  

 Assim, pensamos sobre a resolução de problema como uma estratégia que traz 

possibilidade para o docente. Por essa nova prática que lhe traga resultados frente à 

organização das suas idéias e pensamentos sobre sua atuação e melhores resultados nos anos 

iniciais.  

Para concretização desse estudo elaboramos algumas perguntas para a entrevista com 

a professora regente da turma, porém um problema no equipamento de gravação no dia nos 

impossibilitou a esse recurso, conversamos e decidimos que deixaríamos as perguntas numa 

folha impressa, e a mesma respondeu as oito perguntas e nos enviou por meio de e-mail, 

sendo que em parte esclarecem o objetivo da pesquisa. 

 A professora entrevistada é licenciada em pedagogia com habilitação em Gestão, 

Supervisão e Orientação Escolar; recentemente concluiu a pós- graduação em 

Psicopedagogia. Atua como professora na rede pública municipal e estadual de Porto Velho, 

com o tempo de oito anos no ensino fundamental I. 

 

Quadro 05 

 

1- Qual sua formação acadêmica? 

Pedagogia anos iniciais e pós-graduação em psicopedagogia. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa, Porto Velho, 2015. 

 

Quadro 06 

 

2- Há quanto tempo leciona para os anos iniciais? 

8 anos em sala de aula e 2 anos como coordenadora pegagógica. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Em relação à formação docente, a professora assume uma postura profissional 

estabelecendo um perfil de desenvolvimento profissional, que se regula nas práticas 

pedagógicas. E nisso, pode-se acrescentar a necessidade contínua de um melhor 

conhecimento, atualização com respeito aos conteudos escolares e das aprendizagens dos 

alunos.  

Compreendemos como essa profissional vem envolvendo-se ao longo dos anos na sua 

formação profissional e na parceria com as secretarias de educação que tem seu papel 
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legitimado, viabilizando novas perspectivas ao pensamento pedagógico. 

Vale ressaltarmos os interesses do docente e sua participação no modelo de ensino, 

como nos esclarece Nacarato (2009, p.23), “a professora é influenciada por modelos de 

docentes com os quais conviveu durante a sua trajetória estudantil, ou seja, à formação 

profissional docente inicia-se desde os primeiros anos de escolarização”. 

 Por motivos peculiares tem se motivado no trabalho com anos iniciais, na turma com 

crianças na faixa etária de 06 a 07 anos de idade, uma perspectiva na qual reconhece as 

crianças como pessoas que pensam, e pensam como crianças. E, em consonância com os 

documentos da nossa legislação atribuem a elas direitos e deveres. 

 

Quadro 07 

 

3- Você fez algum curso de formação especifica para trabalhar com os anos iniciais? 

Qual curso e como se procedeu? 

Sim. Gestar, Pró Letramento em Matemática, PNAIC Português e Matemática, geralmente, 

os encontros acontecem de maneira quinzenal juntamente com outras professoras que 

também estão trabalhando com turmas de alfabetização. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Encontramos a satisfação da professora na busca pelo conhecimento, e no interesse em 

manter-se atualizada. Participou de vários cursos oferecidos pela Secretária de Educação 

Municipal na qual a favorece a ampliação na sua formação profissional. 

Conforme, o documento Lei de Diretrizes de Base da Educação, Brasil (2014), a 

formação continuada possibilita aos professores contribuírem no desempenho dos alunos na 

busca pelo conhecimento. 

Sabemos que a formação continuada dos professores é um instrumento de 

aperfeiçoamento, nele caberá resultado para o desenvolvimento nos trabalhos pedagógicos 

que objetivem o aprimoramento das práticas em sala de aula. 

 

Quadro 08 

 

4- Já teve dificuldade para realizar curso de formação continuada para alfabetização? 

Como ocorreu? 

Não. Eu sempre procuro participar, não ponho dificuldade, pois sei que é um conhecimento 

a mais que só vai me ajudar e com toda certeza também aos alunos. Porque acredito que 

estou melhorando profissionalmente não quero ser imcompetente no que faço. Embora 

alguns repasses ainda não tenham acontecido, eu faço. Há alguns professores que não 

quiseram participar por esse motivo, eu não vejo assim e sei que só tem a acrescentar. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
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Com esse relato a professora assume com propriedade as suas inflexões sobre sua 

maneira de lidar com questões da sua formação profissional, nos revela que as formações tem 

sido uma possibilidade de apropriar-se de teoria que a ajudam criar estratégias pedagógicas 

para contribuir junto às crianças na construção de conhecimentos. 

O Plano Nacional da Educação (PNE), Brasil (2011) traz seguramente diante da fala 

expressiva da professora em relação a sua postura docente: 

 

Universalização e ampliação do acesso e atendimento em todos os níveis 

educacionais são metas mencionadas ao longo do projeto, bem como o 

incentivo à formação inicial e continuada de professores e profissionais da 

educação em geral, avaliação e acompanhamento periódico e individualizado 

de todos os envolvidos na educação do país - estudantes, professores, 

profissionais, gestores e demais profissionais -, estímulo e expansão do 

estágio. 

 

Assim, a efetivação do PNAIC Matemática, perpassa no aperfeiçoamento dos 

professores alfabetizadores de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, na perspectiva de 

resolução de situações problema e formulações de situações problema, adotando o letramento 

em consonância com o material de formação de linguagem. 

 

Quadro 09 

 

5- Na escola em que você trabalha existe materiais pedagógicos e didáticos para 

trabalhar com a sua turma? Comente? 

Possui poucos materiais pedagógicos e os presentes não corresponde a faixa etária do 

primeiro ano. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 Em relação dos materiais pedagógicos sabemos que há uma politica que assegura a 

oferta de materiais para as escolas. No tocante, haja falha no cumprimento, ou na disposição 

escolar de recolher os bens, mas é um direito dos níveis de ensino a serem assistida para 

elevação de qualidade da educação. 

Salientamos que a possibilidade da utilização dos materiais tem grande variedade, 

embora a escolha resulte na potencialidade de uso e na ação pedagógica com os alunos.  

Para Nacarato (2009, p.81), “ao criar um ambiente de aprendizagem pautado no 

diálogo, a professora pode desenvolver um outro olhar para a sala de aula como espaço 

institucional de produção de conhecimento”. 
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Quadro 10 

 

6- Você acredita que há possibilidades de maior intervenção no ensino da matemática 

com os recursos didáticos para o trabalho em sala de aula? Justifique sua resposta. 

Sim, pois através do concreto, a criança assimila o conteúdo de maneira mais prazerosa e 

interativa.  
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 No que diz respeito ao ambiente de aprendizagem que pode ser a sala de aula, ou um 

laboratório, é um lugar para atividade intelectual no ensino da matemática. Bem como os 

materiais didáticos tem uma finalidade, ou seja, uma intencionalidade ao seu uso. 

As intervenções mediadas pela docente serão para aproximar o conhecimento pré-

concebido, e possibilitar estratégias para a aprendizagem. Assim, conforme Nacarato (2009), 

conceber a aprendizagem e a sala de aula de matemática como ambiente de aprendizagem 

requer uma nova postura do professor. 

  A importancia de analise para o ensino da matemática nos anos iniciais pautado numa 

perspectiva da construção de conhecimentos e significados. Assim, o PNAIC (BRASIL, 

2014) elabora a formação de professores alfabetizadores em matemática para o trabalho 

pedagógico com as crianças dessa faixa etária. 

 

Quadro 11 
 

7- Que estratégias têm usado para resolver as necessidades dos alunos em sala de aula 

no ensino da matemática? 

Jogos matemáticos como dominó da adição e subtração, damas e jogo da memória. 
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, 2015. 

 

É nessa busca em tornar a aprendizagem prazerosa e significativa para os alunos, que o 

professor alfabetizador apresenta situações pertinentes ao conhecimento matemático. 

Nacarato (2009, p. 32) afirma: 

 

O mundo esta cada vez mais matematizado, e o grande desafio que se coloca 

à escola é construir um currículo de matemática que transcenda o ensino de 

algoritmos e cálculos mecanizados, principalmente nas séries iniciais, onde 

está a base da alfabetização matemática. 

 

Assim, pensamos sobre a formação continuada, como uma possibilidade do docente 

superar e agregar aos seus conhecimentos e saberes no desenvolvimento profissional. Uma 

vez que, essa nova prática lhe traga resultados frente à organização das suas idéias e 

pensamentos sobre sua atuação e melhor desempenho na sala de aula. 
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Quadro 12 

 

8- Em sua opinião, que importancia tem os recursos pedagógicos e didáticos para a 

prática pedagógica com a sua turma? 

São essenciais para a fragmentação do aprendizado apenas de maneira tradicional, 

enriquecendo a prática pedagógica e tornando o ensino por outros viés mais enriquecedor e 

facilitado aos alunos.  
Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa de campo, 2015. 

 

Percebemos que a professora traz a compreensão da importancia da sua pratica 

pedagógica, visto que, de acordo com Nacarato (2009, p. 82): 

 

O processo de ensino-aprendizagem caracteriza-se, então, por colocar em 

circulação conhecimento-significações e, muitas vezes, é do encontro entre 

vários sistemas que cada um e todos da classe fazem emergir novas 

modalidades de compreensão, decorrentes de ampliação, do aprofundamento 

e/ ou revisão do entendimento do assunto em pauta. 

 

Diante da diversidade dos alunos, os conhecimentos diferentes podem residir às 

capacidades e as motivações de cada um para aprender. Assim, ao apresentarmos às crianças 

novos recursos, os ajudaríamos a não apenas a responder as suas curiosidades, mas também 

suscitará novos interesses e necessidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso sistema educativo privilegia a separação em vez de práticas a 

ligação. Deveríamos ser animados por um princípio de pensamento que nos 

permitisse ligar as coisas que nos parecem separadas, uma em relação às 

outras. 

Edgar Morin 

 

Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de 

futuro em que a alegria é servida como sacramento, para que os sujeitos 

aprendam que o mundo pode ser diferente. Que a escola, ela mesma, seja 

um fragmento do futuro. 

Rubem Alves 

  

Nas experiências relacionadas a essa pesquisa, percebemos quanto o espaço educativo 

têm as suas representações e significações de Educação no mundo. E como as formações dos 

sujeitos estão intrinsecamente presentes no seu dia a dia e nas suas relações, ajustando aos 

modelos que mantem força e dominação. 

Com a realização desse estudo buscamos analisar como a dinâmica do trabalho 

pedagógico com estratégias instigadoras possibilitam os avanços gradativos e produzem 

resultados significativos na sala de aula e para além desses espaços, na potencialidade da 

formação profissional numa práxis de mudanças. 

O bom relacionamento que as crianças tem com a matemática antes da escolarização, 

pode comprometer sua relação na aprendizagem, se a escola não souber como trabalhar com a 

sistematização dos conhecimentos matemático. Uma vez que, a alfabetização matemática  

Na complexidade que é alfabetizar, fica evidente que ter clareza dos objetivos, 

flexibilidade e sensibilidade, para uma intervenção pedagógica no processo de escolarização 

das crianças, contrapõem os modelos dominantes e desconstroem os espaços escolares no 

contexto de letramento perpassando pela alfabetização matemática. 

Na realização das atividades em cenários investigativos, professores e alunos 

compartilham descobertas propiciadas pelas situações colaborativas. E, essa forma de 

trabalhar em sala de aula faz com que as relações de parcerias na busca de soluções e 

respostas para os questionamentos. 

Entretanto, quando criamos um ambiente de aprendizagem, neste caso de semi-

realidade, há uma colaboração investigativa imitando uma situação da vida real que pode 

simular, desde uma fábrica, uma feirinha, uma loja e muito mais. As estratégias são inúmeras, 

dando vazão a criatividade e as situações problemas. 
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O espaço educativo ocupado pelo dialogo, pela reciprocidade do pensamento e 

sentimentos entre os educadores e educandos, entre educadores, entre educandos, pessoas em 

processos de humanização – um espaço a ser construído. Assim, uma ação avaliativa 

mediadora existe enquanto relação, ideias e vivencias.  

Dessa maneira, a utilização de recursos didáticos permitirá a nós professores, estarmos 

assumindo o desafio de educar o homem, ainda enquanto criança, para que desenvolva seus 

sentidos, aguçando seus ouvidos, olhos e habilidades para ultrapassar os limites permeados 

por muito tempo por uma educação clássica. 

Este é um desafio em construção no curso de licenciatura em pedagogia, traduzimos 

reflexões, de que os futuros professores vivenciam a prática da pesquisa em educação 

matemática, para que assumam uma posição do conhecimento profissional docente ser 

influenciado por componentes individuais e coletivos. 

 Por isso, entendemos que a Alfabetização Matemática é um processo pelo qual os 

alunos têm os primeiros contatos com a matemática escolarizada que deve ser um processo 

intrínseco a alfabetização na língua de ordinária.  Afim de que, tanto uma, quanto a outra são 

ferramentas fundamentais para a compreensão da realidade.    

 Em suma, a superação ou perpetuação de ideias equivocadas em relação à matemática 

estão diretamente relacionada pela concepção que a escola desempenha, assumida pelo seu 

grupo escolar. Diante disso, acreditamos ser importante repensar no modo em que se 

apresenta a matemática e o tempo dedicado para as metodologias de ensino nos cursos de 

formação de professores.  
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APÊNDICE A 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO – ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

1. Com relação ao ambiente físico: 

Espaço total da sala;  

Carteiras e cadeiras;  

Disponibilidade da lousa; 

Disponibilidade de espaços para utilizar recursos didáticos;  

Decoração da sala;  

Outros.  

 

2. Com relação aos educandos/educandas: 

Faixa etária;  

Atitudes tomadas durante os diferentes momentos da aula que chamaram a atenção e, 

portanto, dignas de registro; percepção de interesse, gostos, manifestações de desejos; 

Outros.  

 

3. Com relação ao relacionamento: 

Educandos/educandas e seus pares – anotar as observações que julgar procedentes; 

Educandos/ educandas e professor/ professora. 

 

4.  Com relação ao desenvolvimento da prática educativa: 

Participação dos educandos/ educandas nas atividades – satisfação; atividades 

realizadas em que demonstraram maior e menor interesse.  

 

5.  Outras observações que julgar necessárias sobre as atividades envolvendo a 

aprendizagem Matemática – resultante de conversas informais com os alunos. 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DA PROFESSORA 

 

1)  Qual sua formação acadêmica?  

 

2)  Há quanto tempo leciona para os anos iniciais? 

 

3)  Você fez algum curso de formação especifica para trabalhar com os 

anos iniciais? Qual curso e como se procedeu? 

 

4)  Já teve dificuldade para realizar curso de formação continuada para 

alfabetização? Como ocorreu? 

 

5)  Na escola em que você trabalha existe materiais pedagógicos e 

didáticos para trabalhar com a sua turma? Comente? 

 

6)  Você acredita que há possibilidades de maior intervenção no ensino 

da matemática com os recursos didáticos para o trabalho em sala de 

aula? Justifique sua resposta. 

 

7)  Que estratégias têm usado para resolver as necessidades dos alunos 

em sala de aula no ensino da matemática? 

 

8)  Em sua opinião, que importancia tem os recursos pedagógicos e 

didáticos para a prática pedagógica com a sua turma? 
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