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RESUMO 

 
A matemática se faz presente em diversas situações, desde sua evolução e 
aprimoramento nos primórdios da humanidade até a contemporaneidade. A 
Educação Matemática oferece possíveis caminhos para o ensino e aprendizagem na 
escola. Buscamos nessa investigação responder ao objetivo geral: investigar os 
métodos e técnicas que uma professora utiliza para desenvolver os conteúdos 
matemáticos no 5° ano do ensino fundamental. Para tanto, foram propostos os 
objetivos específicos em identificar conceitos, técnicas e métodos recomendados 
para o ensino de matemática; observar a prática pedagógica de uma professora de 
matemática e analisar as possibilidades da Educação Matemática no 
desenvolvimento do trabalho pedagógico do professor. Optamos por uma pesquisa 
exploratória de caráter qualitativa, com observações e entrevista. Os dados 
coletados em sala de aula foram registrados em um caderno de campo. A pesquisa 
em pauta foi realizada no segundo semestre de 2016, em uma Escola Municipal de 
Ensino Infantil e Fundamental de Porto Velho, estado de Rondônia. Os resultados 
evidenciaram que a professora observada utiliza como recurso pedagógico para o 
ensino de matemática o livro didático e realiza trabalho em grupo utilizando jogos e 
confeccionando materiais com os educandos. Concluímos que o trabalho 
pedagógico desenvolvido pela educadora no 5° ano do ensino fundamental 
possibilita a apropriação de conceitos matemáticos, além de trazer algumas 
propostas incentivadoras que podem contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem de seus educandos. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Educação. Ensino da Matemática. Ensino 
Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

  

A educação escolar é concebida como possibilidade ao desenvolvimento do 

ser humano, de suas competências e habilidades, assim como de acesso aos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. De modo similar, a 

Educação Matemática é uma disciplina que teve suas origens em resposta as 

necessidades de diversas civilizações em ambientes culturais distintos e passou por 

múltiplos processos até a matemática identificada atualmente. Em Educação 

Matemática, como em outras disciplinas escolares, é possível proporcionar o 

desenvolvimento e favorecer a criticidade, relacionando as atividades realizadas em 

sala ao contexto social e cultural dos alunos.  

O presente trabalho de conclusão de curso buscou responder ao problema de 

pesquisa: como uma professora desenvolve o trabalho pedagógico relacionado à 

Educação Matemática em uma turma de 5° ano?  

A pesquisa teve como objetivo geral investigar os métodos e técnicas que o 

professor utiliza para desenvolver os conteúdos matemáticos no 5° ano do ensino 

fundamental, assim como possibilidades da Educação Matemática. E para tal, os 

objetivos específicos foram elencados em identificar conceitos, técnicas e métodos 

recomendados para o ensino de matemática; observar a prática pedagógica de uma 

professora de matemática e analisar as possibilidades da Educação Matemática 

quanto ao desenvolvimento do trabalho pedagógico do professor. 

O interesse pelo desenvolvimento da prática pedagógica a partir da Educação 

Matemática surgiu em decorrência das aproximações de escolas nos períodos de 

estágio no curso de pedagogia na Universidade Federal de Rondônia e 

principalmente em decorrência da participação como bolsista no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  

Ao realizar observações em uma escola para o estágio supervisionado, a 

prática pedagógica de uma professora em Educação Matemática chamou nossa 

atenção e sentimos curiosidade em observar de que modo ocorre o desenvolvimento 

do trabalho pedagógico a partir da Educação Matemática em outro ambiente 

escolar. Cursando a disciplina de Fundamentos e Práticas do Ensino de Matemática 

e suas referências para o ensino, foi mais aguçada tal curiosidade e a necessidade 

de pesquisar o desenvolvimento do trabalho pedagógico em Educação Matemática 

no 5° ano do ensino fundamental. 
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Para concretização deste trabalho de conclusão de curso foi utilizada a 

pesquisa exploratória: 

 

[...] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou constituir hipóteses. 
Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu 
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado 
(GIL, 2002, p. 41). 

 

Com a pesquisa exploratória foi possível à efetivação da construção 

bibliográfica, para lapidação e elaboração de conhecimentos. A pesquisa tinha 

caráter qualitativo, e para Dolfo et al (2008), não traduz-se em números e sim 

proporciona perceber a relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias 

interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador.  

As pesquisas qualitativas são: 

 

[...] caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande 
variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados. 
Podemos dizer, entretanto, que observação (participante ou não), a 
entrevista em profundidade e a análise de documentos são os mais 
utilizados, embora possam sem complementados por outras técnicas 
(ALVES; MAZZOTI, 1998, p. 163). 

 

Deste modo, a pesquisa qualitativa agregou valor às investigações que foram 

realizadas na Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Vôo da Juriti1, 

pois oportunizou observações e entrevistas no referido espaço escolar. Para a 

pesquisa foi essencial a identificação dos conceitos, métodos e técnicas existentes 

dentro da Educação Matemática, e para tal foi primordial realizar o levantamento de 

conceitos, métodos e técnicas já existentes.  

A busca por informações foi realizada em livros e artigos científicos na 

internet, selecionando os arquivos, lendo-os brevemente e conferindo se os mesmos 

apresentariam pertinência com a pesquisa. Assim, conferida sua relevância, os 

mesmos foram sendo salvos em uma pasta criada entre os arquivos pessoais em 

um notebook, para então serem lidos, fichados e esquematizados, sendo 

transformados em um texto fundamentado teoricamente documentado no Word, e 

para tal destinaram-se os dias de 14 a 31 de outubro de 2016. Ao término desta 
                                                           
1
 Localizada em Porto Velho – RO, Rua: Antônio Fraga Moreira, 2833 no Bairro JK I.  
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etapa foi obtido um texto descritivo contendo conceitos, métodos e técnicas 

existentes na Educação Matemática. 

Após a identificação desses conceitos, métodos, técnicas e a transformação 

das informações obtidas em um texto, foi então realizada a etapa de observação: 

 

[...] a observação de fatos, comportamentos e cenários é 
extremamente valoriza pelas pesquisas qualitativas, [...] as seguintes 
vantagens costumam ser atribuídas à observação: a) independe do 
nível de conhecimento ou da capacidade verbal dos sujeitos; b) 
permite “checar, na prática, a sinceridade de certas respostas que, 
às vezes, são dadas só para “causar boa impressão”; c) permite 
identificar comportamentos não intencionais ou inconscientes e 
explorar tópicos que os informantes não se sentem à vontade para 
discutir; e d) permite registro do comportamento em seu contexto 
temporal-espacial (ALVES; MAZZOTI, 1998, p. 164-5). 

 

O período de observação permitiu verificar a prática pedagógica de uma 

professora, além de constatar se sua prática era condizente com a Educação 

Matemática.  Para tanto, a princípio foi necessária uma aproximação prévia, quando 

os documentos oficiais necessários foram apresentados à escola, para que a 

direção escolar concordasse em receber uma acadêmica. Após o aceite da direção, 

a gestão indicou uma turma de 5º ano para que fossem realizadas as observações e 

entrevista com uma professora. 

Primeiramente foi realizada a observação, e simultaneamente ao 

desdobramento da prática pedagógica da educadora, suas ações e intervenções 

durante as aulas, assim como pontos relevantes foram salientados e detalhados em 

um caderno de campo. Após a conclusão da etapa de observação foi realizada uma 

entrevista com a educadora, realizando indagações referentes aos recursos que a 

mesma utiliza, sendo que a educadora permitiu que o áudio da entrevista fosse 

gravado em um celular. 

As observações ocorreram em uma turma de 5° ano do ensino fundamental, 

durante as segundas e quintas feiras do mês de outubro e novembro, para que um 

texto descritivo, fundamentado teoricamente com autores que contribuíram 

significativamente para a valorização de escrita do texto produzido, discutindo a 

prática pedagógica da professora no período referente à observação em sala de 

aula. 

Com a finalização da observação em sala de aula, a prática pedagógica que a 

professora utilizou foi descrita detalhadamente, tendo como base o texto em Word 
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fundamentado produzido na etapa anterior à observação, contendo os conceitos, 

método e técnicas que permeiam a Educação Matemática, pois, por meio deste 

texto descritivo, e com o auxílio de novas referências bibliográficas, na segunda 

semana de novembro foi realizada a finalização do texto fundamentado nessa etapa.  

E como última etapa foi realizada a análise dos dados obtidos: 

 

A análise de dados é um processo complexo, não-linear, que implica 
um trabalho de redução, organização e interpretação dos dados que 
se inicia já na base exploratória e acompanha toda a investigação. À 
medida que os dados vão sendo coletados, o pesquisador vai 
procurando tentativamente identificar temas e relações, constituindo 
interpretações  e gerando novas questões e/ou aperfeiçoando 
anteriores, o que,  por sua vez, o leva a buscar novos dados, 
complementares ou mais específicos, que testem suas intepretações, 
num processo  de “sinfonia fina” que vai até a análise final (ALVES; 
MAZZOTI, 1998, p. 170). 

 

Para a análise dos dados, os mesmos foram organizados e interpretados 

conforme a coleta, desde o início da averiguação de fatos, e realizando o 

levantamento de novas possibilidades a serem desenvolvidas em sala de aula, 

assim como recursos didáticos, e outras técnicas diferenciadas das utilizadas 

habitualmente pela professora observada. E para tal foi realizada uma busca dessas 

informações na internet, fichamentos elaborados previamente, livros e artigos. Esta 

etapa foi desenvolvida durante a terceira semana de novembro, e ao final da mesma 

um texto foi produzido, embasado em teorias pertinentes abordando as 

possibilidades da Educação Matemática no desenvolvimento do trabalho pedagógico 

da professora. 

Deste modo abordaremos a Educação e a Educação Matemática no ensino 

fundamental, assim como sua importância, um breve histórico e suas características, 

para seguirmos para a didática da matemática e o papel do professor, frisando 

alguns princípios do ensino da matemática, para então partimos a escola e as 

tendências na Educação Matemática, explanando brevemente algumas vertentes 

como a Resolução de Problemas, a Modelagem Matemática e a Etnomatemática, 

para assim seguirmos a análise de dados da pesquisa.  
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1 EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

A educação proporciona ao ser humano o alimento para o intelecto, conforme 

Viana (2006), assegurando liberdade e autonomia que, segundo Goergen (2013), 

tem seu desenvolvimento restrito ao coletivo, e deste modo o coletivo assimila a 

essência da cidadania. Cidadania esta que manifesta a autentica realização 

individual e social do homem, por conseguinte a educação concede ferramentas que 

possibilitam ao homem, realizar objetivos e progredir na vida. Para Viana (2006), 

cidadania, dignidade e valores sociais do trabalho constituem alguns dos objetivos 

da educação pautados na constituição federal. 

O conceito de educação sobre influência do nativismo refere-se ao 

desenvolvimento de potencialidades internas do homem e o educador as torna 

exteriores, já a educação na influência empírica refere-se aos conhecimentos 

adquiridos por meio das experiências, no entanto construir e libertar na perspectiva 

de Paulo Freire, conforme Viana (2006) configura o ato de educar, ato este que 

permite libertar o indivíduo do determinismo, assumindo assim suas individualidades 

e identidade cultural. Para Platão, conforme Viana (2006), a educação é um 

processo que nos tira da ignorância e liberta. Para o filósofo Aristóteles, a educação 

conduz a plena realização, porém estando vinculada ao desenvolvimento físico, 

moral e intelectual, e para Locke a educação forma seres conscientes, livres e faz 

parte do direito a vida.  

O processo educacional, de acordo com Viana (2006), em seu caráter amplo 

e restrito representa o aperfeiçoamento do ser humano, de suas competências e 

habilidades. E, por conseguinte, a educação de qualidade é concebida como 

instrumento essencial ao desenvolvimento do homem enquanto cidadão. O processo 

educacional não é algo que possui fim, ao contrario é um caminho a ser percorrido, 

pois de acordo com Georgen (2013), compreende a formação humana, em 

dimensões éticas, epistemológicas, não se adequando ao padrão acelerado do 

paradigma utilitarista predominante na sociedade atual. A escola enquanto 

instituição formadora humana deve: 

 

Ajudar o diferente excluído, não importando se por razões étnicas, 
ideológicas ou econômicas, a ter acesso aos conhecimentos e 
habilidades necessários à cidadania plena; de outro, porque a escola 
pode e deve estimular o pensamento crítico sobre o caráter 
desumano da exclusão e da intolerância (GOERGEN, 2013, p. 732). 
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A escola deve proporcionar um ambiente acolhedor, que desenvolva além das 

potencialidades humanas, subsídios para a formação de cidadãos ativos, tolerantes, 

que aceitem as individualidades dos sujeitos presentes em sua realidade, e possam 

refletir criticamente sobre diversos temas que permeiam a sociedade 

contemporânea.  

No decorrer da história é reconhecido o esforço, segundo D’Ambrosio (1996), 

de indivíduos em diferentes sociedades, empenhados na busca por informações 

sobre como conviver com sua realidade natural e sociocultural, dando assim origem 

às diversas formas de comunicação, línguas, religião, ciências, matemática etc. em 

suma dando origem ao que denominamos “conhecimento” e linguagens. D’Ambrosio 

(1993) afirma que a matemática incorpora e está integrada a aspectos comuns no 

cotidiano da sociedade, deste modo não se pode conceber a Educação Matemática 

sem seu pertencimento natural nas diversas áreas educacionais.  

Atualmente as transformações ocorrem incessantemente, e para Henrique 

(2004) é imprescindível direcionarmos a educação matemática para as mudanças de 

consciência. No entanto, o trabalho desenvolvido em grande parte das instituições 

escolares referente à Educação Matemática como reconhece Henrique (2004), é 

baseado em exercícios individuais, o que leva a repetição e memorização sem 

conseguir compreender ou relacionar operações com as situações vivenciadas no 

cotidiano do educando. 

Sendo assim, é perceptível que a adoção de procedimentos que aprimorem o 

processo educacional é essencial.  Segundo Pires (2012). Paulo Freire voltava seu 

olhar para a necessidade de discutir-se a dimensão histórica do saber, sua 

instrumentalidade e inserção no tempo, para o diálogo e problematização do 

conhecimento e sua incontestável relação com a realidade para melhor explica-la, 

compreende-la e transformá-la, e para tal faz-se necessário estar em um ambiente 

significativo, que incentive a participação dos educandos na resolução de 

problemas, pois conforme Henrique (2004), o professor está incumbido de mostrar 

para seus educandos que podem resolver problemas e que o mais importante é 

perceberem que os mesmos fazem parte de seu cotidiano. 

. 

Para Piaget [...] a construção de conhecimentos se dá por interação 
entre as estruturas mentais já existentes na criança, inclusive as 
inatas, e o ambiente, mediante a ação. [...] a criança no ano inicial do 
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ensino fundamental constrói o novo (assimilação), obtendo 
informações que conflitam com as existentes e ficam aumentadas 
quantitativamente (desequilíbrio), ocorrendo realinhamentos e 
compreensões (acomodação), mudando a qualidade das aplicações 
(novos esquemas) (PIRES, 2012, p. 24). 

 

Deste modo, construir conhecimentos é proporcionar relações que originem 

novas estruturas mentais por meio da relação exercida com o ambiente, e quando 

utilizamos o tempo que o aluno tem na escola para exercício de saberes sem 

desafiá-lo. Henrique (2004) afirma que é equivale a desperdiçar o tempo do 

educando, pois a repetição desses saberes não contribui de maneira significativa ao 

conhecimento que o educando já elaborou ou apropriou-se até dado momento. 

 

Os educadores matemáticos afirmam que o conhecimento 
matemático ganha significado quando os alunos têm situações 
desafiadoras a enfrentar e trabalham para desenvolver estratégias de 
resolução, daí a “resolução de problemas” como ponto de partida da 
atividade matemática (PIRES, 2012, p. 107). 

 

Para que os educandos possam apropriar-se dos conhecimentos 

matemáticos, os mesmo devem apresentar relevância, assim como o desafio 

necessita estar presente, para que os educandos desenvolvam estratégias próprias, 

de modo interativo e reflexivo para resolução de problemas matemáticos. 

 

Uma situação de aprendizagem “ideal” seria aquela em que o aluno é 
colocado diante de um problema para ser resolvido, que faça sentido 
para ele, à medida que consegue apreender o contexto da situação 
e, ao mesmo tempo, seja desafiado a encontrar uma solução no 
campo de suas possibilidades intelectuais, utilizando para esse 
trabalho estratégias pessoais, não necessariamente aquelas 
consideradas convencionais (PIRES, 2012, p. 101). 

 

 O trabalho do educador no desenvolvimento da Educação Matemática é 

imprescindível, o mesmo deve oferecer boas situações de aprendizagem aos seus 

educandos, assim como a realização de intervenções pedagógicas adequadas e 

conhecer a história dos conceitos matemáticos, que para Henrique (2004), é 

fundamental estar inserido na formação de professores, pois assim serão 

subsidiados elementos aos alunos mostrando lhes que a matemática, não é uma 

ciência que trabalha com verdades eternas, infalíveis ou imutáveis, mas que a 
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matemática é dinâmica e incorpora novos conhecimentos. O trabalho pedagógico do 

professor deve instigar a curiosidade.  

Pires (2012) salienta que a história sobre a numeração impulsiona a 

curiosidade das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, e essas histórias 

consistem em ótimos recursos didáticos a serem dispostos e utilizados pelo 

educador, assim como pautar as atividades que serão estudadas em sala é 

importante, no entanto Pires (2012) salienta que correlacionar as atividades com as 

situações familiares ao dia-a-dia dos educandos é interessante. No entanto não 

deve ser concebido como o único critério para escolher e propor problemas. 

 

1.1 Um breve histórico da Educação Matemática 

 

Nas diversas culturas existentes desde os primórdios da humanidade, o 

conhecimento como afirma D’Ambrosio (1996) é ocasionado pela necessidade em 

responder questões peculiares e situações inseridas em um contexto cultural, social 

e natural. 

 

A história mostra que a Matemática desenvolveu-se pela 
necessidade de responder a perguntas motivadas por problemas de 
ordem prática, tais como a divisão de terras ou cálculos de créditos, 
ou por problemas vinculados a outras ciências, bem como por 
problemas relacionados a investigações internas à própria 
Matemática (PIRES, 2012, p. 107). 
 

 A necessidade de solucionar problemas específicos ocasiona dedicação e 

empenho de indivíduos na busca por respostas que os orientassem ao convívio. 

Segundo D’Ambrosio (1996), com a realidade natural e sociocultural originaram-se 

assim distintas formas de comunicações, línguas, religiões, ciências, matemática etc. 

em suma dando origem ao que denominamos “conhecimento”, deste modo a história 

da matemática é um componente imprescindível para constatar como as teorias e 

práticas foram criadas e elaboradas, assim como a constatação de seu progresso e 

utilidade em uma época e contexto específico. 

 

A história da espécie Homo Sapiens Sapiens é traçada a hominídeos 
que se sabe terem existido no coração da África, há cerca de 
4.500.000 anos, [iniciando] então uma longa excursão por todo o 
planeta desde cerca de 1000.000 anos. [...] em todo esse período a 
espécie vem acumulando conhecimento, naturalmente em diferentes 
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direções, com objetivos distintos e com estilos muito diferenciados. 
[...] foram se estruturando em sociedade e dando origem a grandes 
civilizações (D’AMBROSIO, 1996, p. 33). 

  

Desde os primórdios da humanidade os conhecimentos de diversas áreas 

vêm sendo acumulados, e estruturam e configuram a atual sociedade, em distintos 

meios culturais. D’Ambrosio (1996) afirma que é possível constatarmos a presença 

da denominada matemática, comumente associada ou indissociável de outras 

formas identificadas atualmente como ciências, música, religião etc. No que se 

refere as civilizações egípcias, babilônicas, judias, grega e romana, D’Ambrosio 

afirma (1996) que as mesmas estão relacionadas, e concederam origem a 

sociedade contemporânea, que atualmente possui dimensões globais. 

 

A civilização egípcia floresceu cerca de 5.000 AP (antes do 
presente), [tendo como base de sustentação a agricultura nas 
margens do Nilo [...] a sociedade egípcia, organizada em torno desse 
recurso [sendo hierarquicamente encabeçada por um faraó]. A 
distribuição de recursos e a repartição das terras férteis deram 
origem a formas muito especiais de matemática como [frações, 
geometria no estilo denominado hoje agrimensura e matemática 
associada a técnica de construção]. A Babilônia [...] floresceu na 
região denominada mesopotâmia, e era baseada no pastoreio. 
Necessidade obvias das atividades de pastoreio levaram a um 
grande desenvolvimento de aritmética de contagem e de cálculos 
astronômicos.[...] Na margem superior do Mediterrâneo [a civilização 
dos gregos], organizada em inúmeros reinos, praticaram uma 
matemática utilitária, [semelhante a dos egípcios], mas ao mesmo 
tempo desenvolveram o pensamento abstrato, com objetivos 
religiosos e rituais. Começa assim um modelo de explicações que vai 
dar origem ás ciências, à filosofia e à matemática abstrata [as duas 
formas de matemática utilitária e abstrata], conviviam e são 
perfeitamente distinguíveis no mundo grego (D’AMBROSIO, 1996, p. 
34-5). 

 

Em sua gênese a Educação Matemática desenvolveu-se de diferentes 

modos, perpassando por culturas diferenciadas, e segundo Henrique (2004), os 

sistemas informais se faziam presentes no principio das civilizações, posteriormente 

foi concebida como ciência exata e a memorização era à base da relação ensino-

aprendizagem.  

Dos conhecimentos concebidos hoje, muitos tiveram suas origens na 

matemática grega, e D’ambrosio (1996) afirma que no século IV a.C. matemática e 

filosófica compartilhavam a mesma linha de raciocínio. Segundo o autor, Platão 

diferenciava explicitamente a matemática utilitária como relevante apenas para 
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comerciantes e artesãos, já a matemática abstrata seria imprescindível aos 

dirigentes e elite. 

Estudos e pesquisas foram e estão sendo desenvolvidos, para estabelecer e 

consolidar, conforme Pires (2012), uma nova área de conhecimento identificada por 

diversas denominações como Educação Matemática, Didática da Matemática ou 

Matemática Educativa. Durante os últimos séculos, Pires (2012) afirma que em nível 

mundial o campo da Educação Matemática foi distendido na atenção que 

matemáticos e educadores deram a Matemática que se ensina e apende na 

instituição escolar. Pesquisadores e educadores, em diversos países, possuem o 

objetivo partilhado de divulgação, almejando disseminar a matemática, tornando 

público seu acesso a todos os componentes da sociedade, uma vez que a mesma é 

compreendida como um conhecimento de essencial relevância para a estruturação 

da cidadania.  

Euclides Roxo e Júlio César de Mello Souza destacaram-se no período da 

modernização da Matemática no Brasil (1930 e 1940), de acordo com Pires (2012), 

por salientarem preocupações como o ensino da época e apresentarem propostas 

transformadoras. Euclides Roxo, segundo Pires (2012), teve papel de grande 

magnitude na reforma do ensino realizada em 1931, sendo que o mesmo propôs a 

reunião da álgebra, aritmética e geometria (campos matemáticos) exclusivamente 

em uma disciplina, a Matemática, objetivando discuti-las de modo inter-relacionado e 

expondo orientações para que o ensino da geometria dedutiva fosse precedido de 

uma abordagem prática da Geometria.  

Júlio César de Mello Souza, como afirma Pires (2012), foi reconhecido por em 

sala de aula lembrar um ator comprometido com a cativação de sua plateia. Criando 

uma didática divertida e própria para ensinar Matemática, quando criou o 

pseudônimo Malba Tahan. Júlio César foi criativo e ousado ao procurar superar o 

ensino exclusivamente teórico e expositivo de sua época. 

As dificuldades de aprendizagem em matemática, segundo Pires (2012), já 

eram apontadas desde o principio das experiências educacionais globais. A 

preocupação com a qualidade do desempenho dos alunos já eram debatidos em 

anais de congressos de Ensino de Matemática no Brasil em 1950 e 1960. O primeiro 

congresso de Ensino de Matemática realizado na Bahia em 1955, segundo Pires 

(2012), tinha como objetivo organizar e estabelecer os conteúdos mínimos a serem 

exercidos em toda extensão nacional. A Etnomatemática, conforme Pires (2012), 
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iniciou-se em 1970, embasada em críticas ao ensino tradicional, e a mesma 

recomenda análise das práticas matemáticas em múltiplos contextos culturais. 

Asbahr e Lopes (2006) ressaltam que a educação não se destinava a todos, e 

dividiu-se em duas, uma para os ricos e outra para os pobres, e deste modo à 

demanda de testes de aptidões e inteligência eram utilizados como instrumento de 

justificação das diferenças sociais, quando as diversas tendências da pedagogia e 

psicologia concebiam a responsabilidade pelo fracasso escolar e social ao individuo, 

a sua família ou até mesmo sua raça. 

 

1.3 Características da Educação Matemática 

 

A Educação Matemática, segundo Pires (2012), é uma área do conhecimento 

interdisciplinar, e não se confunde com a aproximação de conhecimentos 

provenientes da Matemática e da Educação. 

 

[...] Articular saber, conhecimento, vivência, escola, comunidade, 
meio ambiente e etc. É o objetivo da interdisciplinaridade, que se 
traduz, na prática, por um trabalho coletivo e solidário na organização 
do trabalho na escola (GADOTTI, 2006, p.65). 

  

Em Educação Matemática é possível estabelecer elos com outras áreas do 

conhecimento, já que para Pires (2012), a Matemática é uma nova área que inclui 

metodologias, política, cultura, elementos filosóficos, históricos e psicológicos, que 

investigam meticulosamente o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Deste modo estudos e pesquisas foram e estão sendo desenvolvidos para 

estabelecer e consolidar de uma nova área do conhecimento, identificada por 

diversas denominações como Educação Matemática, Didática da Matemática ou 

Matemática Educativa. 

São comuns em relatos, tanto formais como informais, as experiências 

negativas de pessoas que cursaram o ensino fundamental, sendo que na maioria 

dos casos a matemática é concebida como uma disciplina criada para poucos, e 

cursá-la constitui-se um grande desafio. 

 

Nessa disciplina, como em outras, o professor precisa ajudar o aluno 
a identificar o valor e utilidade do estudo em sua vida; mostrar que a 
aula é um momento de troca entre todos e que o saber do professor 
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não é mais importante que o dele; valorizar e utilizar conhecimentos 
e as habilidades de cada um (CORDEIRO, 2015, p. 92). 

 

Para superar essa concepção engessada, o educador constitui-se como peça 

imprescindível nesse processo, pois por intermédio de sua mediação será possível 

tornar claro a utilização matemática no cotidiano do estudante. O ambiente de 

aprendizagem deve favorecer a troca de experiências e conhecimentos, tendo de 

educando para educando, como professor e educando para possibilitar assim a 

valorização de saberes sem que o conhecimento do educador seja tido como 

absoluto.  

O professor não deve ser concebido como o único que detém todo o 

conhecimento, e é incapaz de errar, em algumas situações seus conhecimentos 

podem ser complementados pelos conhecimentos de seus alunos, deste modo é 

relevante salientar que a exteriorização desses conhecimentos consiga incidir 

espontaneamente para que assim haja troca significativa de aprendizados, tanto 

entre professores e alunos como de alunos entre si. 

Nas últimas décadas embora venha ocorrendo o prosseguimento notável dos 

estudos na área de Educação Matemática, ainda prevalecem dois mitos acerca da 

mesma. Sendo o primeiro, segundo Pires (2012), identificado como a natureza 

biológico-genética, no qual a matemática é destina a pessoas que possuem o “dom” 

de compreendê-la, portanto dotados de qualidades hereditárias. O segundo mito é 

caracterizado como sociológico e de acordo com o mesmo é necessário um “capital 

cultural” para entender o universo matemático. A desmitificação dessas concepções 

é fundamental, pois a instituição escolar em teoria deve ser acessada por todos, 

Pires (2012) afirma que com ou sem “dom” ou “capital cultural”, todos têm direito a 

educação, e a apropriar-se de conhecimentos matemáticos, utilizando tais 

conhecimentos para edificação de sujeitos críticos e participativos no meio social no 

qual estão inseridos.  

A Matemática, segundo D’Ambrosio (1993), distingue-se das demais 

disciplinas, pois a mesma conseguiu atingir a universalidade nos sistemas 

educacionais em culturas e sociedades diversificadas. No entanto sua 

descontextualização constitui um dos grandes equívocos da educação moderna, 

pois a aplicabilidade ou exemplificação de situações cotidianas em que a 

matemática se faz presente são abandonadas por muitos professores em suas 
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aulas. Deste modo para Cordeiro (2015 p. 92), “é essencial que o docente tenha 

consciência de que a experiência de vida do educando é o ponto de partida para o 

trabalho pedagógico”.  

A matemática possui caráter universal, e segundo D’Ambrosio (1993) é a 

única disciplina escolar, que é instruída de modo aproximado com conteúdos 

equivalentes para alunos a nível mundial.  

 

[a educação matemática é] tida tradicionalmente como universal, no 
sentido de cruzar diferenças culturais e de representar o único elo 
absolutamente intercultural, a Matemática vem sendo cada vez mais 
encarada como um produto cultural (D’AMBRÓSIO, 1993, p. 13). 

 

Uma das características da Matemática é a onipresença, tendo em vista que 

em diversos países e culturas diferentes a matemática está presente. E em seus 

diferentes campos de investigação como salienta Pires (2012), na Etnomatemática, 

Modelagem, Resolução de Problemas e Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) são debatidas as influencias do professor, assim como suas estratégias para o 

desenvolvimento do ensino. 

Na prática pedagógica do professor em Educação Matemática os modelos 

matemáticos devem ser abordados de modo problematizado, habilitando os alunos a 

criticidade nesse processo, não priorizando unicamente a explanação do papel da 

matemática, e para tal a Matemática não deve ter o olhar fixo em apenas resolver 

problemas. Assim, Parra e Saiz (1996) afirmam que o mais significativo é propor 

problemas. 

Dentro dos modelos matemáticos encontramos a resolução de problemas, de 

acordo com Henrique (2004) a resolução de problemas é uma habilidade transferível 

a outras áreas do conhecimento, pois o aluno aprende a raciocinar e não 

simplesmente a repetir exercícios mecânicos. Quanto à resolução de problemas, 

Malheiros (2012) afirma que nela os alunos buscam solucionar os problemas 

levantados a partir de um tema selecionado. Borba e Villarreal, segundo Malheiros 

(2012), apresentam em suas concepções a resolução de problemas sendo o 

conteúdo determinado principalmente pelo professor, já na modelagem o problema 

parte do aluno de modo natural, não sendo possível pré-determinar o conteúdo 

matemático. 
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A resolução de problemas é caracterizada por Pires (2012), também como 

uma metodologia de trabalho. George Polya e seus trabalhos impulsionaram a 

resolução de problemas, auxiliando a inferir o significado de problema, e diferenciar 

o problema e o processo de resolução, deste modo concebemos a dificuldade como 

algo relativo ao conceito de problema, e sem ela não se pode elaborar problemas. 

Existem diferentes concepções de modelagem em Educação Matemática e 

cada uma com suas especificidades, na perspectiva das Ciências Humanas e 

Sociais aproxima-se da Etnomatemática.  Já a modelagem matemática, de acordo 

com Pires (2012), é uma abordagem metodológica que almeja estampar a 

relevância da Matemática para a apropriação de conhecimentos matemáticos e 

aspectos democráticos da educação, assim como para entender a realidade onde se 

vive, estimulando assim a criatividade, empenho e entusiasmo dos alunos pelo 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

2 O ENSINO DA MATEMÁTICA E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

A didática da Matemática tem como objetivo, segundo Parra e Saiz (1996), 

verificar como funcionam as situações didáticas e quais características dessas 

situações são determinantes para a construção dos conhecimentos dos alunos e o 

campo da didática agrega soluções, explicações e mudanças com embasamento no 

conhecimento científico dos fenômenos. Na concepção de Parra e Saiz (1996), a 

didática não oferece um modelo para o ensino, a didática coloca a prova e corrige 

situações de ensino que já foram produzidas. Conhecer os fenômenos e processos 

relacionados ao ensino da Matemática como afirma Parra e Saiz (1996), é um passo 

dado em direção ao aprimoramento da aprendizagem, constituindo assim a 

finalidade da didática da Matemática.   

 A didática no ensino de matemática tem como intuito de acordo com Parra e 

Saiz (1996), estimular a criatividade e a Matemática necessita adaptar-se e 

modificar-se constantemente. A educação é o mecanismo que possibilitar aos 

educandos a conceber a mesma como o caminho para a liberdade, e compete ao 

professor, como afirma Gadotti (2006) estimular, fazer uso de recursos didáticos 

pertinentes a realidade de seus alunos. Pois o professor é um agente fundamental 

ao processo de ensino-aprendizagem escola, e conforme Henrique (2004) ele tem 

como função a mediação entre os saberes historicamente acumulados e o 

educando, e para tal é necessário que o mesmo também se aproprie desses 

conhecimentos.  

Segundo Pires (2012), um dos mecanismos essenciais para avaliação, 

análise e modificação da prática pedagógica do professor é a investigação dos 

alunos, procurando compreender a maneira como os mesmos se relacionam com a 

Matemática dento e fora do ambiente escolar, e como eles obtêm soluções de 

problemas e elaboram seus conhecimentos, formulando explicações e constatando 

circunstâncias do seu dia-a-dia em que os saberes matemáticos estão incluídos. 

 O professor é o agente que promove o acesso a problemas reais, para isso é 

aconselhável buscar situações que promovam o contato entre crianças e problemas 

que envolvam a realidade das mesmas, assim o trabalho pedagógico do professor 

deve proporcionar boas situações de aprendizagem, possibilitando dessa maneira 

ao educando elaborar conhecimentos. Segundo Parra e Saiz (1996), os professores 

possuem papel de extrema relevância na relação ensino-aprendizagem, e para 
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D’Ambrosio (1993), a formação de docentes é primordial, pois o educador necessita 

ter o domínio do conteúdo a ser ministrado em sala, mas um domínio avançado e 

crítico.  

 A Matemática deve ter utilidade aos estudantes nos diferentes níveis de 

educação e compete ao professor, de acordo com Parra e Saiz (1996), selecionar 

entre todas as matemáticas existentes uma que seja útil aos alunos, deste modo o 

professor precisa recontextualizar saberes para atuar na produção de sentido dos 

conhecimentos que serão ensinados. Entretanto de acordo com Parra e Saiz (1996), 

um professor que não possui intenção, problemas ou situações elaboradas, não 

oferece boas situações de aprendizado, deste modo o caráter intencional é 

fundamental a uma situação didática, que deve ter como propósito explícito o 

aprendizado do educando, para que proporcionem caminhos que possibilitem à 

aquisição de habilidades necessárias a atuação dos educandos no meio social. 

Quanto a prática de alguns professores, Castoldi e Polinasrk (2009) afirmam 

que em alguns casos prevalece a propensão em adotar métodos tradicionais de 

ensino, na maioria das vezes por receio em inovar ou mesmo pela acomodação 

induzida pelo sistema educacional brasileiro. Para o desprendimento desse caminho 

os recursos didático-pedagógicos e sua utilização favorecem, segundo Castoldi e 

Polinasrk (2009) a complementação de valências ocasionadas pelo ensino 

tradicional, deste modo além da explanação diferenciada do conteúdo, a utilização 

de recursos favorece a participação do aluno do processo ensino-aprendizagem. 

Os recursos didáticos segundo Costoldi e Polinarski (2009), desempenham 

um papel importante no desenvolvimento cognitivo do educando, a aprendizagem e 

o jogo consistem em atividades diferentes, no entanto Lima (2008) afirma que os 

mesmos podem ser utilizados de maneiras complementares, contribuindo para 

superar a inautêntica dicotomia que predomina na escola, em que o jogo e 

aprendizado são concebidos como incompatíveis. Os recursos didático-

pedagógicos, segundo Souza (2007), são elementos do ambiente educacional que 

incentivam, descomplexificam e enriquecem o processo de ensino aprendizagem. O 

conhecimento acerca da história da matemática, para Pires (2012), é um elemento 

imprescindível ao aprendizado de quem ensina e quem aprende matemática, pois 

por meio dela é possível conceber a matemática como produto humano, que foi 

construído tendo base às necessidades e apreensões da humanidade em períodos 

históricos diferentes em culturas diversificadas.  
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A matemática como sabemos manifesta elementos do cotidiano, sendo assim 

pensar em matemática, como a mesma estando a margem das diversas áreas 

educacionais não condiz com os princípios da Educação Matemática. Pires (2012) 

afirma que a história da matemática é na verdade uma ferramenta de resgate das 

diversas culturas e a colaboração que cada uma proporcionou na construção dos 

conhecimentos, destacando-se como prioridade a descoberta de como os conceitos 

foram construídos. 

 

O futuro da Educação Matemática não depende de revisões de 
conteúdo, mas da dinamização da própria Matemática, procurando 
levar nossa prática á geração de conhecimento. Tampouco depende 
de uma metodologia “mágica”. Depende essencialmente de o 
professor assumir sua nova posição, reconhecer que ele é um 
companheiro de seus estudantes na busca de conhecimento.  Um 
conhecimento que dia-a-dia se renova e se enriquece pela 
experiência vivida por todos os indivíduos deste planeta. 
(D’AMBRÓSIO, 1993, p. 14). 

 

Dinamizar a Matemática proporcionando aos educandos mais que exercícios 

mecânicos e repetitivos, é uma forma de realçar o papel da Matemática. Trabalhar 

com modelos matemáticos como a Modelagem que promove a valorização de 

aspectos sociais em sala de aula, conforme Malheiros (2012), tendo princípio nas 

ideias de Freire e D’Ambrosio parte da valorização de aspectos sociais em sala de 

aula.  

A modelagem possui contexto próprio, e Malheiros (2012) afirma que quando 

a modelagem é trabalhada em sala de aula é viabilizada a discussão de questões 

matemáticas em contextos que abrangem outras áreas do conhecimento e não 

somente a Matemática, em Modelagem é possível integrar Matemática com outras 

áreas do conhecimento favorecendo a interdisciplinaridade, dando suporte a 

ampliação de conhecimentos, por isso a mesma vem sendo apontada como o 

caminho promotor da aprendizagem em matemática. 

Na concepção de Skovsmose, segundo Malheiros (2012), os problemas 

postulados a serem estudados, devem ser relevantes e interessantes aos alunos, 

além de estarem fundamentados em situações problema existentes no contexto 

social dos mesmos, sendo que a resolução de problemas, segundo Pires (2012), 

envolve mais que compreender o que se propõem, e enquanto professores o que 

devemos almejar é o desenvolvimento de habilidades, que permeiam a comparação 
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de caminhos, valorizando assim o processo de chegada ao resultado, pois um 

problema matemático requer, segundo Pires (2012), a realização de ações e 

operações sequenciadas para a aquisição de um resultado, deste modo à solução 

do problema não está evidenciada, mas é possível arquiteta-la.   

Para que os conhecimentos passem a ter significado aos educandos, Parra e 

Saiz (1996) afirmam que devem ser oferecidas situações que permitam ao aluno 

ressignificar, adaptar e transferir conhecimentos para resolver novos problemas. 

O livro didático pode agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem e 

para tal o professor deve estar disposto a não limitar-se a ele, tendo em vista que ele 

não é feito para todos os alunos ou supre a necessidade de todos. A concepção do 

ensino de matemática, segundo Henrique (2004) privilegia o caráter técnico, 

entretanto a matemática não é uma ciência acabada, ela não está pronta, a 

matemática se desenvolve e permanece progredindo constantemente, o que nos 

remete a etimologia da palavra Matemática: 

 

[a palavra Matemática se origina da] raiz grega matemata, significa 
justamente isto: explicação, entendimento, manejo da realidade, 
objetivos muito mais amplos que o simples contar e medir 
(D’AMBRÓSIO, 1993, p.9). 

 

No sentido etimológico da palavra matemática percebemos que esta vai além 

do caráter técnico, pois a mesma possibilita a compreensão da realidade e atuação 

em sociedade, e podemos utilizar em sua prática materiais como: ábacos, material 

dourado etc. sendo os mesmos utilizados para estimular o trabalho com operações, 

dinamizando assim o processo ensino-aprendizagem.  

 

2.1 Escola e o Ensino de Matemática 

 

Tendo como pressuposto o fato de que a aprendizagem é permanente, é 

imprescindível ensinar o educando a aprender, pois como afirmam Parra e Saiz 

(1996), o mesmo terá que fazer por si só quando concluir seu ensino escolar, 

desvinculando-se assim do professor. O processo educacional possui vinculação 

direta com o desenvolvimento do ser humano - direito a ser reconhecido, sendo 

capaz de proporcionar um futuro melhor a quem dele consegue tirar proveito através 

de aprendizagens estimulantes e significativas. 
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O comprometimento dos docentes com a própria formação, segundo Pires 

(2012), incrementa e potencializa seus estudos, estimulando-os a tornarem-se 

infindáveis investigadores dentro da sala de aula, e a socializar suas dúvidas e 

descobertas com os demais educadores pertencentes ao mesmo ambiente escolar, 

empenhando-se constantemente na promoção da aprendizagem de seus educandos 

em Matemática e na busca por soluções dos desafios enfrentados na rotina escolar.  

A escola deve adaptar-se e preparar-se constantemente para que possa 

favorecer a formação e atuação de indivíduos na complexidade e diversidade do 

mundo. D’Ambrósio (1996) afirma que devido a eventos e circunstâncias da 

sociedade contemporânea, a Matemática - enquanto ciência - foi concebida em uma 

época distinta, e suas necessidades e urgências eram diferentes da atualidade. 

Considerando a motivação contextualizada, a matemática ensinada no âmbito 

escolar em épocas atuais está morta, podendo a mesma ser concebida com fato 

histórico.  

 

Acredita-se ser muito mais importante do que o produto do processo 
de ensino e aprendizagem o tipo de relação construída e vivenciada 
no cotidiano da sala de aula. Os professores ensinam muito além do 
que se propõem a ensinar, assim como os alunos aprendem muito 
além do que os professores esperam. Estamos falando de um ensino 
e de uma aprendizagem afetiva, aprendido e ensinado por meio de 
gestos, palavras, condutas e finalmente, por representações. Esses 
conteúdos são levados pelos sujeitos para além dos muros 
escolares, ficam gravados, guardados como lembranças da escola 
(OSTI; BRENELLI, 2013, p. 423). 
 

 O processo educacional da Educação Matemática envolve mais que resolver 

cálculos matemáticos, ou exercícios mecânicos, e a Educação Matemática como as 

demais áreas do conhecimento pode promover a interação à coletividade, sendo 

assim D’Ambrósio (1996) afirma que o desenvolvimento de um programa dinâmico é 

um desafio postulado à ciência atual e relevante aos alunos.  

Quanto ao currículo, D’Ambrosio (1996) afirma que os cursos de licenciatura 

precisam atentar-se a organizar um currículo voltado a modernidade, e não 

podemos negar que o rendimento está dia-a-dia mais baixo nos diversos níveis, pois 

com os avanços tecnológicos e suas atualizações constantes, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação se fazem cada vez mais presentes no ambiente escolar, 

e as mesmas podem ser aproveitadas como recursos de ensino quando trabalhadas 

com a modelagem, e tornam-se essenciais ao desenvolvimento do estudo. Com a 
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presença cada vez mais constante das TIC na escola, as mesmas possibilitam, 

segundo Malheiros (2012), experimentações, investigações e otimização de 

situações. 

No contexto da educação matemática, os instrumentos de avaliação também 

necessitam modificar-se, pois os mesmos tem pouco contribuído para o processo de 

ensino aprendizagem. D’Ambrosio (1996) afirma que devemos recorrer a outros 

mecanismos de avalição, que sejam distintos daqueles que são utilizados 

atualmente para testar os conhecimentos dos educandos, como os exames, provas, 

questionários e equivalentes. Sendo assim, D’Ambrosio (1996) afirma que o 

resultado de um sistema só pode ser analisado pela análise comportamental, tanto 

individual como social, ocorridos durante o caminho percorrido no sistema, e deste 

modo a análise de comportamentos dos indivíduos e da sociedade é que 

necessitaria ser realizada, uma vez que os resultados obtidos por meio de aplicação 

de instrumentos tradicionais poderão fornecer apenas indicações parciais não 

abrangentes e de valor escasso sobre a qualidade do sistema em sua totalidade. 
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3. ALGUMAS TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  
 

O ensino de matemática como observado em algumas experiências de 

aproximação ao ambiente escolar é concebido como enfadonho, e em alguns casos 

o desinteresse pela disciplina de matemática e as queixas sobre sua dificuldade são 

perceptíveis por parte dos alunos. No entanto é necessário que o educador conheça 

as concepções que permeiam a educação matemática, e para tal Zorzan (2007) 

afirma que uma revisão a cerca de algumas tendências pertinentes a educação 

matemática é essencial, para compreendermos algumas concepções que 

fundamentam o processo ensino aprendizagem dos sujeitos. 

 

[...] o surgimento de propostas alternativas para a ação pedagógica 
do ensino matemático constitui o movimento da educação 
matemática ou, ainda, as tendências em educação matemática, [...] 
as quais são: a etnomatemática, a modelagem, a resolução de 
problemas, a tecnologia e a Educação Matemática, a filosofia da 
Educação Matemática (ZORZAN, 2007, p. 79). 
 

Conhecer sua prática pedagógica e os elementos que a fundamentam é 

imprescindível aos docentes, pois permite conhecer sua prática e oferecer subsídios 

para construção de situações de aprendizagem. E para melhor compreensão de 

algumas tendências matemáticas faz-se necessário contextualizá-las, pois de 

acordo com Zorzan (2007), toda proposição manifesta-se de situações e 

necessidades que contornam determinado contexto. 

 

A Matemática comporta um amplo campo de relações, regularidades 
e coerências que despertam a curiosidade e instigam a capacidade 
de generalizar, projetar, prever e abstrair, favorecendo a estruturação 
do pensamento e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Faz parte 
da vida de todas as pessoas nas experiências mais simples como 
contar, comparar e operar sobre quantidades. Nos cálculos relativos 
a salários, pagamentos e consumo, na organização de atividades 
como agricultura e pesca, a Matemática se apresenta como um 
conhecimento de muita aplicabilidade. Também é um instrumental 
importante para diferentes áreas do conhecimento, por ser utilizada 
em estudos tanto ligados às ciências da natureza como às ciências 
sociais e por estar presente na composição musical, na coreografia, 
na arte e nos esportes (BRASIL, 1997, p. 24-5). 

 

No período correspondente as décadas de 60 e 70, o movimento “Matemática 

Moderna” como afirma Zorzan (2007), exerceu influência no ensino da matemática 
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em distintos países, e o panorama primordial da mesma era o ensino voltado para o 

desenvolvimento excessivo da abstração, salientando muito mais a teoria que a 

prática. No entanto no transcorrer do ensino aprendizagem da matemática, a 

inadequação de alguns de seus princípios, era observável, o que fomentou novas 

discussões curriculares que alavancaram reformas em nível global. Com essas 

reformas, salientou-se a ênfase na resolução de problemas e a exploração da 

matemática a partir de problemas vivenciados no cotidiano, assim como a 

assimilação da importância da utilização da tecnologia, para o direcionamento para 

obtenção de competências elementares aos cidadãos e ao aluno no processo da 

construção do conhecimento.  

Essas convicções viabilizaram a reflexão e a sintetização de concepções e 

assim como, a estabelecer propostas referentes ao ensino e aprendizagem da 

matemática. Considerando a origem de propostas alternativas para o ensino de 

matemática, apresentaremos a seguir algumas concepções das tendências em 

educação matemática, como: a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a 

Resolução de Problemas na perspectiva da Educação Matemática para que 

possamos refletir quanto ao trabalho pedagógico do professor. 

 

3.1 Etnomatemática 

 

Todas as culturas possuem um legado de conhecimentos que buscam 

repassar as novas gerações e segundo Biembengut (2012), em busca da 

continuidade de seus padrões culturais. Para D’Ambrósio (1996), em distintas 

culturas e em diversos tempos, o conhecimento é concebido pela necessidade de 

obtenção de respostas a ocorrências e problemas diversos; isto é, esses saberes 

historicamente acumulados são resultantes das necessidades práticas da realidade. 

 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da 
história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de 
observação, instrumentos teóricos e, associados a esses, técnicas, 
habilidades (teorias, techné, ticas) para explicar, entender, conhecer, 
aprender (matema), para saber e fazer como resposta a 
necessidades de sobrevivência e de transcendência, em ambientes 
naturais, sociais e culturais (etnos) os mais diversos. Daí chamamos 
o exposto acima de programa etnomatemática (D’AMBRÓSIO, 1996, 
p.27). 
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 Desde os primórdios da humanidade vários povos durante sua existência no 

decorrer de épocas elaboraram e aprimoraram instrumentos e técnicas, deste modo 

percebemos que a matemática se faz presente, de forma simples ou complexa, e 

sendo assim, aprender, compreender e explicar como pessoas ou grupos sociais as 

utilizava é algo relevante, uma vez que oportuniza adentrar nas concepções de 

outras culturas. Em sua obra Etnomatemática: Arte ou Técnica de Explicar e 

Conhecer, D’Ambrosio afirma que a Etnomatemática, 

 

[...] implica uma conceituação muito ampla do etno e da matemática. 
Muito mais do que simplesmente uma associação de etnias, etno se 
refere a grupos culturais identificáveis, como por exemplo sociedades 
nacionais- tribais grupos sindicais e profissionais, crianças de uma 
certa faixa etária etc. -, e inclui memória cultural, códigos, símbolos, 
mitos e até maneiras específicas de raciocinar e inferir 
(D’AMBROSIO, 1998, p. 18). 

 

 O termo Etnomatemática foi construído por Ubiratam D’Ambrosio (1996) e 

para o mesmo a Etnomatemática não se constitui apenas como o estudo da 

matemática das diversas etnias, a Etnomatemática é um programa que tem como 

objetivo explicar os processos de geração, organização e transmissão de 

conhecimentos em diversos sistemas culturais e as forças conversacionais que 

atuam nos e entre os três processos.  Em sua essência a etnomatemática denota a 

dimensão política, pois compreende a matemática como produção cultural, e 

converte-se em uma ciência do povo, restaurando-o enquanto sujeito histórico. 

 

Encontramos no programa Etnomatemática vantagens do ponto de 
vista cultural, onde a análise histórica aparece como um instrumento 
importante, e também do ponto de vista pedagógico, pois lidamos 
diretamente com o processo de aprendizagem. Sintetizando, 
poderíamos dizer que a etnomatemática é um programa que visa 
explicar os processos de geração, organização e transmissão de 
conhecimento em diversos sistemas culturais e as forças iterativas 
que agem nos e entre os três processos (D’AMBROSIO, 1998, p. 7). 

 

O programa Etnomatemática na ótica pedagógica e cultural apresenta 

utilidades tanto para a análise histórica como ao processo de aprendizagem, 

explicitando a organização e a constituição de conhecimentos nos múltiplos 

sistemas culturais.  
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A matemática tem origem nos primórdios dos sistemas culturais e a análise 

dos elementos ideológicos, que para D’Ambrosio (1998), revelam conexões com 

determinados paradigmas socioeconômicos, e em alguns casos educadores de 

matemática apontam aos alunos que pessoas e instituições se estruturam em 

hierarquias em consonância com suas capacidades matemáticas. Em contra partida, 

a Etnomatemática é a educação multicultural, que enaltece e reconhece como válido 

o saber matemático procedente das diversas culturas ao lado da matemática 

acadêmica.  

A Etnomatemática na perspectiva da Educação Matemática contempla, 

conforme Zorzan (2007), os saberes procedentes do dia-a-dia, nos quais considera 

estar incutido saberes e fazeres característicos da cultura, e deste modo: 

 

A Educação Matemática precisa trabalhar com saberes oriundos do 
cotidiano para construir conhecimentos que ajudem os sujeitos a 
resolver situações-problema de seu contexto social. [...] a Educação 
Matemática, nessa perspectiva, requer do sujeito o desenvolvimento 
crítico de sua capacidade de saber-fazer, sujeito que constitui 
saberes para provocar ações transformadoras no contexto onde vive 
(ZORZAN, 2007, p. 81). 

 

É interessante que os educadores percebam a relevância de trabalhar com 

conhecimentos que se manifestem na realidade do contexto social dos educandos, 

focando de acordo com Zorzan (2007), a inter e a transdisciplinaridade.  Assim, a 

Matemática necessita se desenvolver de maneira contextualizada e suscetível as 

diversas relações com outras áreas do conhecimento, necessidades e história de 

vida de um grupo social.  

Para D’Ambrosio (1998), todo o passado cultural da criança necessita ser 

respeitado, garantindo que o educando confie em seus conhecimentos, o que 

promove certa dignidade cultural pela contemplação e respeito desses saberes. 

 

Entender e respeitar a prática da etnomatemática abre um grande 
potencial para o senso de questionamento, reconhecimento de 
parâmetros específicos e sentimentos do equilíbrio global da 
natureza. As práticas etnomatemática, ainda estão desvalorizadas no 
sistema escolar, e algumas vezes levam à humilhação e são, na 
maioria dos casos, consideradas irrelevantes para o conhecimento 
matemático (D’AMBROSIO, 1998, p. 35). 
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  A Etnomatemática ainda não possui a atenção de grande parte dos sistemas 

escolares e a mesma é desconhecida nesses sistemas, e as responsabilidades do 

educador, conforme D’Ambrosio (1998), vão além de reproduzir o passado e os 

modelos atuais, portanto é necessário almejar a construção de um futuro distinto 

potencialmente melhor que o presente. 

  

3.2 Modelagem Matemática 

 

 A criação é intrínseca ao ser humano e em sua jornada por compreender e 

expressar sensações ocasionadas pelas diversas manifestações, seja de imagem, 

som etc., o homem busca segundo Biembengut (2012), comparar com algo 

conhecido, deduzindo, criando mentalmente imagens e representações; ou seja, um 

modelo. O homem desde os primórdios da humanidade até a contemporaneidade 

vem criando novas técnicas e formas de representações. Para Biembengut (2012), a 

história humana nos mostra que as sociedades buscavam aprimoramento e 

desenvolvimento de tecnologias que possibilitassem a exploração de recursos 

naturais presentes em seu meio, oportunizando assim a base para diversos 

aspectos da cultura. 

 

Modelagem é um conjunto de procedimentos requeridos na feitura de 
um modelo, e, modelo é um conjunto de símbolos que interagem 
entre si representando alguma coisa. Esta representação pode se 
dar por meio de um desenho ou imagem, um projeto, um esquema, 
um gráfico, uma lei matemática, dentre outras formas. [...] nenhum 
modelo ou forma de representar é casual ou rudimentar. É, antes, a 
expressão das percepções da realidade, do desejo da aplicação, da 
representação (BIEMBENGUT, 2012, p. 30). 

 

A Modelagem Matemática é um campo de pesquisa centrado em criar ou 

elaborar um modelo matemático, é como afirma Biembengut (2012), a junção de 

procedimentos demandados para um modelo, por conseguinte modelo é um 

conjunto de símbolos que se relacionam representando algo. E esta representação 

poderá manifestar-se por meio de um desenho, esquema, imagem, uma lei 

matemática e outros. Deste modo, nenhum modelo ou forma de representar é casual 

ou rudimentar. A Modelagem tem o objetivo de 
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[...] conectar a realidade com a matemática, promovendo o estudo a 
partir do mundo vivido/concreto para análise dos conteúdos abstratos 
e a resolução de problemas que propiciam a compreensão e a 
constituição de saberes e alternativas para o contexto (ZORZAN, 
2007, p.82). 

 

Deste modo, metodologicamente, a matemática trabalhada na escola, na 

perspectiva de Zorzan (2007), parte dos interesses dos alunos, do contexto social 

que estão inseridos, o que possibilita que o conteúdo desenvolvido seja proveniente 

da problematização da realidade, e compete ao professor conduzir o processo, 

orientando temas e conteúdos, oportunizando assim aos seus alunos o 

desenvolvimento da capacidade de ler e interpretar a realidade e saberes 

matemático.  

O estudo da matemática segundo Zorzan (2007), na perspectiva da 

Modelagem demanda inter-relacionamento entre a realidade e a matemática, 

possibilitando a representação de uma situação real como ferramenta matemática. 

 

Destaca-se que Modelagem Matemática é um método de pesquisa 
utilizado, em particular, nas Ciências. Os procedimentos são 
essencialmente os mesmos da pesquisa cientifica: (1º) 
reconhecimento da situação-problema, (2º) familiarização com o 
assunto a ser modelado, (3º) formulação do problema, (4º) 
formulação de um modelo, (5º) resolução do problema a partir do 
modelo e (6º) validação do modelo (BIEMBENGUT, 2012, p.30). 

 

A reprodução de algo, ou seja, um modelo necessita de uma sequencia de 

procedimentos que segundo Biembengut (2012), vão desde a observação cautelosa 

da situação a ser modelada à interpretação e captação do significado do que produz. 

A junção desses elementos é a chamada Modelagem. Mesmo que a modelagem 

permeie a investigação cientifica, para Biembengut (2012) a mesma não é um 

método pertencente unicamente aos cientistas. E em atividades realizados em 

nosso cotidiano utilizamos o processo de modelagem que tem como característica a 

interdisciplinaridade.  

 

3.3 Resolução de Problemas 

 

Dentre as tendências metodológicas para o ensino de matemática, a 

resolução de problemas é um dos meios de ensino que vem sendo discutido ao 
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perpassar dos últimos anos, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Matemática, para o ensino de Matemática em se tratando de Resolução de 

Problemas: 

 

A história da Matemática mostra que ela foi construída como 
resposta a perguntas provenientes de diferentes origens e contextos, 
motivadas por problemas de ordem prática (divisão de terras, cálculo 
de créditos), por problemas vinculados a outras ciências (Física, 
Astronomia), bem como por problemas relacionados a investigações 
internas à própria Matemática (BRASIL, 1997, p. 32). 

 

Em sua gênese, a resolução de problemas visava solucionar questões de 

ordem prática relacionadas ao cotidiano e problemas intrínsecos a matemática. Para 

Santos (2015), o ensino da matemática, desde muito tempo tem uma posição 

centralizada no currículo escolar, e as resoluções de problemas tem se constituído 

como ferramenta da metodologia essencial no ensino aprendizagem dessa 

disciplina. A resolução de problemas, a princípio, foi resposta ao ensino da 

matemática caracterizado por exercícios rotineiros de aplicação e memorização. 

 

Durante estudos e discussões que buscavam uma melhor Educação 
Matemática, a tendência resolução de problemas começa a 
caracterizar-se pela sua abrangência ao mundo real; ou seja, o 
problema matemático deixaria de ser, na matemática, um conteúdo 
de mera aplicação dos conceitos para tornar-se um meio de aprender 
e compreender os conhecimentos teóricos e práticos desta disciplina 
(ZORZAN, 2007, p. 84). 

 

As discussões e estudos que permearam o campo da Educação Matemática, 

quanto a resolução de problemas, favorecia a compreensão de aspectos teóricos e 

práticos e em seu caráter abrange o mundo real, deste modo o problema 

matemático supre, na matemática um conteúdo trivial de aplicação de conceitos e 

oportuniza um modo de aprendizagem que concebe, tanto os conhecimentos 

teóricos como práticos da disciplina.  

Segundo os PCN de Matemática (1997), ao centrarmos nossa atenção na 

Resolução de Problemas, o que se discute é uma proposição que poderia ser 

resumida no princípio de que a atividade matemática não é a definição, mas o 

problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos 

matemáticos devem ser debatidos por intermédio da exploração de problemas; isto 
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é, de circunstancias que necessitem do desenvolvimento e alguma estratégia por 

parte dos alunos.  

 

O ensino da matemática através da resolução de problemas 
requererá, didaticamente, um ensino-aprendizagem que ocorra a 
partir de uma solução-problema, passando do processo de 
problematização para o estudo abstrato, no qual se operacionalizam 
os problemas através da representação simbólica (ZORZAN, 2007, 
p. 85). 

 

A educação matemática na perspectiva da resolução de problemas viabiliza 

ao aluno pesquisar, edificar e conceber conceitos matemáticos, assim como a 

aplicação dos mesmos em diversas situações-problema. Para Santos (2015, p. 26), 

“a resolução de problemas torna-se um momento para trocar ideias, investigar e 

desenvolver noções e habilidades matemáticas, assim como procedimentos e 

atitudes frente ao conhecimento matemático”, momento em que, de acordo com 

Zorzan (2007), metodologicamente, é oferecida aos alunos a possibilidade de 

construção de relações e compreender sua aplicabilidade no mundo concreto e 

abstrato.  

A partir da Resolução de Problemas, o processo de ensino aprendizagem 

fundamenta-se na construção do conhecimento, salientando o pensar, o questionar 

e comparar. E ainda, para Santos (2015), cada problema necessita de uma 

determinada estratégia e não a reiteração das mesmas experiências a cada 

momento em que o educando se deparar com novas situações problema. Deste 

modo se faz necessário que o aluno possa ser submetido a problemas que o levem 

a reflexão e meditação referente a situação apresentada, para que o mesmo não 

aprenda unicamente a executar exercícios já mecanizados desprovidos de 

significados.  

Echeverría e Pozo (1998), conforme Pires (2012, p.108), consideram que um 

problema é de certa maneira, um situação nova ou diferente do que foi aprendido, 

que requer a utilização de estratégias de técnicas conhecidas. Assim, os alunos 

devem pensar e formular estratégias para a resolução de problemas, no entanto 

quando propomos problemas o desafio deve ser inerente ao mesmo, uma vez que 

para a assimilação de conhecimentos é necessário educar não apenas na 

Matemática, mas incorporar aspectos primordiais, como o raciocínio lógico e 

dedutivo que são concebidos como pilares da matemática.  
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Segundo os PCN de Matemática (1997), um problema matemático é um 

cenário que requer a realização de um segmento de ações ou operações para 

alcançar um resultado. Isto é, a resposta não está disponível de início, no entanto é 

possível construí-la. Em muitos casos, os problemas frequentemente denotados aos 

alunos não consistem em problemas autênticos, pois, na maior parte dos casos, o 

desafio inexiste, e não há necessidade de averiguação para validação do processo 

de solução; portanto, a resolução de problemas é um norte para a aprendizagem, 

pois propicia situações em que se podem assimilar conceitos, procedimentos e 

atitudes matemáticas. 

 

A educação brasileira orientada por essa proposta, de resolução de 
problemas, exige do professor a descosntrução do modelo de 
aplicação e exercícios de “coleções” de problemas matemáticos, 
pois, nessa abordagem, o ensino-aprendizagem fundamenta-se na 
construção do conhecimento, sendo enfatizado o pensar, o indagar, 
o raciocinar, o comparar e a aplicação de recursos em uso no meio 
(ZORZAN, 2007, p. 85). 

 

A resolução de problemas viabiliza uma proposta de ensino e aprendizagem 

que pauta-se na construção de conhecimentos, na valorização das indagações, 

comparações e aplicações do pensar e raciocinar, pois quando o aluno é estimulado 

ao questionamento da própria resposta, de acordo com os PCN de Matemática 

(1997), para educação matemática ao questionar e modificar determinado problema 

numa fonte de novos problemas, este demonstra uma percepção de ensino e 

aprendizagem que não se pauta na reprodução de conhecimentos.  

Para Santos (2015), compreender que problematizar situações simples e 

recorrentes faz parte da resolução de problemas e é um modo de expor que a 

prática pedagógica encaminha repercussões significantes na vida dos educandos, 

pois ao receberem intervenções em suas ações com resolução de problemas, 

poderão oferecer novos caminhos para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 
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4 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

Para iniciar a etapa de observação foi necessária uma prévia aproximação 

com a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Vôo da Juriti, que 

estava localizada na Zona Leste de Porto Velho, para que fosse verificado com a 

gestora se ela concordaria em abrir espaço para realização das observações que 

contribuiriam para a escrita de um trabalho de conclusão de curso. Após a 

acadêmica informar brevemente o problema de pesquisa, a diretora pediu que a 

mesma escolhesse uma das quatro turmas do 5° ano do ensino fundamental para 

realizar as observações. Com a escolha da turma, justificada em virtude da 

professora fazer parte do PIBID e, portanto, já desenvolver seu trabalho pedagógico 

relacionado a educação matemática, entraram em acordo sobre os dias para a 

realização das observações em sala de aula, e ficaram combinados nas segundas e 

quintas feiras a partir do dia 13 de outubro e na primeira semana de novembro. 

No dia 13 de outubro de 2016 foi realizada a primeira observação em sala de 

aula. Que foi iniciado com a professora solicitando que os alunos das duas primeiras 

fileiras fossem ao banheiro e beber água, procedimento este que a educadora 

informou fazer parte da rotina da turma. No dia em questão, 21 alunos estavam 

presentes, sendo que a turma possuía um aluno autista, e era acompanhado por 

uma cuidadora. A professora aguardou todos os alunos retornarem para, então, 

iniciar a aula. 

A pedagoga escolheu um dos alunos para ajudar na distribuição de uma 

atividade xerocopiada aos demais, a atividade proposta consistia em várias 

multiplicações armadas e os alunos deveriam obter o produto final das 

multiplicações. No verso da folha havia uma atividade de Língua Portuguesa que 

consistia em uma cruzadinha, e os alunos deveriam completar as lacunas da palavra 

com a letra L ou U e após completá-las preencheriam a cruzadinha. A professora 

explicou brevemente a atividade e, logo, os alunos se dispuseram a resolvê-la. 

Alguns cooperaram entre si, emprestaram materiais escolares e conferiram seus 

produtos parciais, comparando-os para, então, verificarem se obtiveram o mesmo 

produto final nas multiplicações. 

A matemática assim como as demais disciplinas, faz-se presente em vários 

momentos do cotidiano tanto dos educandos como educadores, além de ser uma 

ferramenta significativa em várias áreas do conhecimento. 
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A cuidadora em todo momento auxiliava a criança que estava sob sua 

orientação, e sanou as dúvidas de algumas alunas referentes à organização dos 

números na primeira classe e 1ª, 2ª e 3ª ordem. Outros educandos apresentaram 

dificuldades em multiplicarem o 8 como dígito multiplicador por outros dígitos do 

multiplicando, e procuraram solucionar essas dúvidas com outros colegas de fileira. 

Após uma hora, vários alunos deixaram a atividade de matemática incompleta e 

iniciaram a atividade de português no verso da folha, que aos alunos parecia ser 

mais atrativa por conter imagens para colorir.  

A matemática para algumas pessoas é considerada desinteressante ou 

representa um desafio que não pode ser superado, é concebida como imutável e 

feita para poucas pessoas. Para Castoldi e Polinarsrk (2009), muitos professores 

dispõem-se apenas a apresentar métodos mais tradicionais de ensino, quer seja por 

receio de inovações ou pela comodidade que o sistema educacional favorece. 

Algum tempo depois a professora perguntou se todos haviam terminado de 

responder a atividade de matemática, a maioria negou, e os alunos foram chamados 

para o lanche. Após lancharem os alunos tiveram 10 minutos destinados para 

conversarem, já que a escola não liberava as crianças para o recreio. Quando 

findaram os 10 minutos, pouco a pouco os alunos eram liberados para irem beber 

água ou irem ao banheiro. 

No momento em que todos estavam presentes novamente em sala, a 

pedagoga anunciou a correção da atividade de matemática e convidou ao quadro 

alguns dos alunos que já haviam terminado a atividade, para que socializassem com 

os demais a forma como haviam respondido suas multiplicações.  

De acordo com os PCN para o ensino de matemática (1997), uma das 

funções do educador enquanto mediador é: 

 

Promover a confrontação das propostas dos alunos, ao disciplinar as 
condições em que cada aluno pode intervir para expor sua solução, 
questionar, contestar. Nesse papel, o professor é responsável por 
arrolar os procedimentos empregados e as diferenças encontradas, 
promover o debate sobre resultados e métodos, orientar as 
reformulações e valorizar as soluções mais adequadas. Ele também 
decide se é necessário prosseguir o trabalho de pesquisa de um 
dado tema ou se é o momento de elaborar uma síntese, em função 
das expectativas de aprendizagem previamente estabelecidas em 
seu planejamento (BRASIL, 1997, p.31). 
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Propor que os alunos expliquem aos demais educandos as etapas que 

perpassou para alcançar determinado resultado, pode promover troca de 

experiências significativas, além da valorização de soluções pertinentes.  

Como a maioria das crianças durante a correção demonstrava não haver 

terminado a atividade, a educadora escolheu uma das crianças que ainda não havia 

terminado sua atividade e solicitou que levasse a tabuada consigo. A professora a 

auxiliou na organização do algoritmo e explicou aos alunos que “o ideal para se 

resolver contas é que se tenha um espaço adequado no caderno e atenção, pois ao 

se resolver uma conta unidade deve ficar na casa das unidades, dezena na casa 

das dezenas e assim por diante”.  

 

O ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que 
forem exploradas metodologias que priorizem a criação de 
estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o 
espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a 
iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da 
confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. 
(BRASIL, 1997, p. 25). 

 

A educadora sempre cedeu espaço aos alunos chamados a frente, para 

pensarem em como resolver o cálculo e opinarem, mas sempre mediava a situação. 

Na concepção de Parra e Saiz (1996) o professor no ensino da matemática deve em 

todos os níveis de ensino, estimular seus educandos, apresentando a matemática 

como algo dinâmico, que precisa ser pensada, adaptada e modificada. A docente 

enfatiza o fato de que os demais alunos devem demonstrar respeito aos colegas que 

estiverem no quadro, pois não é algo fácil.  

“Cada pessoa tem seu tempo de aprendizagem, mas todos são capazes de 

aprender”. Cordeiro (2015) salienta que o processo de acolhimento ao aluno engloba 

tanto a apreciação dos conhecimentos e modos de expressão de cada um, 

considerando, nas circunstâncias de ensino e aprendizagem, os questionamentos e 

apreensões de cada educando. A atividade terminou quando todos os cálculos 

foram respondidos no quadro. 

No dia 17 de outubro foi realizado o segundo dia de observação que iniciou-

se com uma oração que voluntariamente uma aluna realizou, a professora abriu 

espaço para que os alunos cantassem algumas músicas, com a finalização esta 

etapa as fileiras foram liberadas pouco a pouco para irem beber água. Quando todos 
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haviam retornado a professora solicitou que os educandos abrissem o livro de 

matemática na página 190. A docente realizou uma breve explanação referente a 

frações que possuem denominador: 10, 100 e 1000. E revisou a classe simples: 

milhar, milhões, bilhões e ordens (1°,2°,3° e 4° ordem), e também o conceito e 

representações de frações, e para melhor exemplificar o conceito de fração a 

professora citou o material dourado, explicando que ele consistia em um recurso que 

poderia auxiliar na compreensão de frações e perguntou se os alunos já haviam 

manipulado o material dourado e a maior parte da turma demonstrou já haver tido 

contato com tal recurso.  

A pedagoga explanou sobre números inteiros e a classe dos décimos, 

centésimos e milésimos, assim como sua forma de representação e o deslocamento 

da vírgula. Logo em seguida, a professora perguntou se os alunos possuíam alguma 

duvida e os alunos responderam que não. Então a educadora solicitou que os 

alunos copiassem a atividade do livro em seus cadernos e assim que terminassem 

de copiar deveriam levar suas carteiras para fora da sala, pois a central de ar na 

ocasião estava com defeito e fora da sala estava mais ventilado. 

Organizadamente os alunos dispuseram suas carteiras fora da sala de aula e 

sentam-se próximos a parede. Alguns alunos mantiveram-se concentrados na 

atividade, enquanto outros conversavam sobre assuntos diversos e sem vínculo com 

a aula, no entanto alguns educandos conversavam sobre a atividade, trocavam 

informações e resultados na tentativa de se ajudarem. A cuidadora do aluno com 

autismo o auxiliava em sua atividade, e tentava chamar a atenção do mesmo, porém 

o aluno demostrou desinteresse pela atividade em questão.  

 Os alunos foram liberados para merendarem no refeitório da escola, ao 

regressarem os alunos têm alguns minutos para conversarem e são liberados aos 

poucos para irem ao banheiro e beber água.  Quando regressaram, retomaram a 

atividade, alguns pediam ajuda a professora, a mesma os ajudava e realizava 

indagações pertinentes aos alunos. Conforme Parra e Saiz (1996), o educador 

precisa ajudar o educando na construção de sentido dos conhecimentos ensinados, 

para que possa ressignificar situações. 

A terceira observação em sala de aula realizada no dia 20 de outubro de 2016 

iniciou-se em sua rotina com a oração voluntária dos alunos, em seguida cantaram 

uma música evangélica. Posteriormente, a professora pediu aos alunos, que 

trouxessem na próxima aula “tampas plásticas de refrigerante para trabalharem a 
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tabuada de multiplicação” e ilustrou no quadro a tabela que os alunos deveriam 

confeccionar em sala. Por conseguinte, solicitou que os alunos escrevessem nos 

dedos de ambas as mãos o número 6 ao10, e liberou alguns alunos para irem ao 

banheiro e beber água, os que permaneceram em sala devem executar a consigna.  

Após todos os alunos retornarem a sala, a educadora explicou um modo 

diferenciado de multiplicar os dígitos 6, 7, 8, 9 e 10 utilizando apenas os dedos das 

mãos, a pedagoga informou que os alunos “deveriam escrever do número 10 ao 6 

nos dedos das duas mãos e iniciariam escrevendo o número 10 no polegar e os 

demais na ordem e o número seis deveria ficar no dedo mindinho” , a professora 

então iria realizar uma multiplicação aleatória e explicou “deveriam juntar os dedos 

com os números que iram ser multiplicados, e a partir dessa junção iriam contar os 

dedos que ficaram abaixo da junção e esse corresponderiam em dezena por 

exemplo se 5 dedos ficarem abaixo da junção será então 50. Já os números acima 

da junção deveriam ser multiplicados, por exemplo,  se em uma das mãos sobrarem 

2 dedos e na outra 3 esses dígitos devem ser multiplicados o que vai dar 6, então eu 

irei somar o 50 mais 6 dará então é 56”, esse modo de multiplicar era desconhecido 

por vários alunos da turma, a professora informou que esse modo de multiplicar 

utilizando os dedos das mãos se encontra disponível no site: www.youtube.com, 

após aprenderem a realizar tal procedimento os alunos pareciam empolgados e 

então a professora armou diversas multiplicações no quadro para que os mesmos 

tentassem resolve-las utilizando a nova técnica, estar disposto a buscar formas que 

facilitem a aprendizagem é necessário aos educadores que desejam realizar um 

trabalho diferenciado e que chame a atenção dos alunos, é imprescindível, pois para 

Castoldi e Polinasrk (2009), é um modo de implementar e superar os espaços que o 

ensino tradicional deixa, já que a exposição diferenciada do conteúdo propicia a 

participação dos educandos no processo de aprendizagem.  

Após ser finalizada essa etapa da aula, a educadora solicitou que os alunos 

escrevessem seus nomes em pequenas tiras de papel para que a mesma realizasse 

o sorteio dos grupos para a próxima aula, durante a execução do sorteio a mesma 

anota os nomes dos integrantes de cada grupo. Em seguida, a professora anotou no 

quadro branco os materiais que seriam necessários para a elaboração da tabuada 

na próxima aula, e concedeu 5 minutos para os integrantes de cada grupo 

conversem entre si e decidirem quais materiais cada pessoa deveria trazer. 
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Finalizado os 5 minutos, a pedagoga pediu que os alunos abrissem o livro na página 

190 para a corrigirem da atividade. 

Durante a etapa de correção da atividade a educadora leu cada questão e 

indagava qual seria a resposta das questões aos educandos, e a mesma os 

auxiliava na compreensão dos enunciados e informava o conceito e sinônimo de 

palavras como: região, determinar, circunferência e considerando. Incentivou a 

releitura do enunciado para a interpretação da questão, para Parra e Saiz (1996) é 

necessária à simplificação de proeminências técnicas para que os alunos 

possibilitem melhor compreensão e interpretação. A docente relembrou aos alunos 

como transformar números mistos em frações, e pede aos alunos que 

exemplificações no quadro dessa transformação, e explicou as crianças deve-se 

realizar tal procedimento, e perguntou os alunos o que seria uma fração irredutível, e 

conceituou a mesma.   

 

É preciso organizar situações de aprendizagem que privilegiem a 
valorização dos conhecimentos que os alunos já possuem para, a 
partir destes, leva-los à aprendizagem de novos conteúdos e 
desenvolvimento de novas habilidades (CORDEIRO, 2015, p.153-4). 
 

Um ambiente planejado que valorize os saberes já adquiridos pelos 

educandos é imprescindível ao processo de ensino, pois partir dos conhecimentos já 

adquiridos é possível favorecer a aprendizagem de novos conteúdos.  

O quarto dia de observação foi realizado no dia 24 de outubro de 2016 e 

iniciou-se com a rotineira oração, canções e liberação dos alunos organizadamente 

para irem ao banheiro e beber água. Quando todos retornam, os mesmos foram 

orientados a se organizarem nos grupos sorteados previamente na aula anterior, a 

educadora coordenou bem a situação auxiliando-os a se organizarem. Conferiu se 

todos os grupos possuíam materiais suficientes, o grupo que necessitava de alguns 

materiais a professora disponibilizou para os mesmos seu próprio material. Trabalhar 

em grupo de acordo com Souza (2007), permite aos educandos deixarem a situação 

de agentes passivos tornando-se agentes ativos de sua aprendizagem aprendendo 

o que é exposto pelo educador e interagindo com os demais estudantes. A primeira 

etapa da confecção da tabuada consistia em cortar uma cartolina a fim de obterem 

um quadrado, e com o auxílio o quadro branco a professora representava a cartolina 

já cortada desenhando-a no quadro e o que os alunos deveriam representar nela, 
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detalhadamente a professora explicou como deveria ser composta a tabela e a 

quantidade exata de tampinhas de garrafas PET que devem ser alocadas na lateral 

da tabela, assim como a quantidade de linhas e colunas que a mesma deveria 

conter. O livro didático não deve ser o único recurso a ser utilizado pelo professor, 

pois segundo Parra e Saiz (1996), o trabalho do professor baseia-se em construir e 

propor situações de aprendizagem, e para tal outros recursos devem implementar 

sua prática . 

A educadora circulava a todo o momento pela sala, sanando as dúvidas de 

cada grupo, segundo Cordeiro (2015), quando o educador define sua prática 

pedagógica, e preocupa se com estratégias, recursos e metodologias ele então 

viabiliza o diálogo e debate em sala de aula. Posteriormente, os alunos foram 

liberados para o lanche, ao regressarem foram liberados para irem beber água e ao 

banheiro. 

 Quando todos regressaram, a educadora informou que cada grupo deveria 

dirigir-se a mesa para a colagem das tampinhas na tabela com cola quente, a 

educadora manuseava a pistola de cola quente e colava as tampinhas. Os grupos 

que já haviam terminado a tabela deveriam preencher a tabela multiplicando os 

números de cada coluna compondo, assim a tabuada de multiplicação do digito 1 ao 

9. Quando todas as tabuadas foram concluídas a professora perguntava o resultado 

de multiplicações aleatórias e às crianças deveriam achar a resposta em sua 

tabuada. Ao final da aula, os alunos decidiram que um sorteio deveria ser realizado 

para determinar quais alunos levariam a tabuada para casa.  

Para Souza (2007) o educador deve ser criativo na utilização dos recursos 

que estão à sua disposição, ou construí-los em conjunto com os alunos, pois 

manusear tais objetos favorece a assimilação do conteúdo. No entanto o 

planejamento é essencial para atingir o objetivo da atividade. 

Como parte da rotina da turma o quinto dia de observação datado em 27 de 

outubro de 2016 havia iniciado com a oração, em seguida os alunos foram liberados 

para irem beber água. Com todos os alunos presentes em sala, a professora 

solicitou que individualmente em uma folha destacada cada aluno escrevesse o 

cabeçalho e o completasse com seu respectivo nome, em seguida dois alunos por 

vez foram sorteados para irem a mesa da docente e preencherem na folha 

destacada a tabuada de multiplicação dos dígitos 6 e 7. Os alunos teriam dois 
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minutos cronometrados para completarem a tabuada sem consulta, sendo que os 

mais rápidos pontuariam ou para o time das meninas ou meninos. 

Os alunos demonstram entusiasmo pelo desafio, a professora salientou a 

importância de destinar um pequeno momento em casa para estudar, e não 

dependerem apenas da escola. Após todos os alunos completarem o primeiro 

desafio, iniciou-se a segunda etapa. No quadro branco a professora escrevia três 

vezes a mesma conta, sendo duas destinadas a um integrante de cada grupo e a 

terceira seria utilizada para a correção pela professora.  

A pedagoga corrigiu a conta no quadro com os alunos e salientou a 

importância de armar um cálculo alinhando unidades, dezenas, centenas e etc, e 

revisou as classes dos números para alocarem corretamente a vírgula. Os alunos 

foram lanchar ao retornarem a competição foi encerrada, a professora deu ênfase na 

concentração e informou que a mesma é necessária para resolver cálculos. 

A professora escreveu novos cálculos no quadro e os mesmos deveriam ser 

respondidos individualmente no caderno, quando a maioria havia terminado de 

resolver, a professora selecionou alguns alunos para responderem no quadro. E 

como atividade para casa a professora ditou uma questão que em síntese consiste 

na elaboração um problema que envolva as operações multiplicação e divisão da 

tabuada do 6 e 7. 

No dia 03 de novembro foi realizada a sexta observação que havia iniciado 

com o procedimento rotineiro da turma que consistia na oração voluntária seguida 

da liberação dos alunos para irem ao banheiro e beber água. Quando todos estavam 

reunidos novamente em sala a professora relembrou a tabuada estudada na aula 

anterior, e revisou o conceito e exemplificou os números inteiros e decimais, assim 

como as classes e informou a turma que os mesmos iriam aprender a realizar 

operações com números decimais.  

A educadora escreveu no quando branco, as treze operações de adição e 

subtração com números decimais, para que os alunos copiassem no caderno e 

resolvessem. Durante o processo de escrita no caderno, a professora exemplificava 

como deveriam ser armadas essas contas, e informava que os alunos deveriam se 

orientar pela vírgula e se atentarem à leitura do número que foi calculado e seu 

resultado. A docente sanou as dúvidas dos alunos, e questionavam a todo o 

momento como deveria ser o procedimento correto para armar a conta. Durante o 

processo de resolução das contas, os alunos conversavam e trocavam resultados, 
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informações e materiais escolares. Após todos os alunos indicarem que haviam 

concluído a atividade, a educadora solicitou voluntários para resolverem as questões 

no quadro. Os alunos demostraram empolgação e nesta etapa a professora ajudava 

os alunos que iam ao quadro, a armarem a conta e salientava novamente para toda 

a turma que a vírgula deveria orientar a armação do calculo. Após alguns minutos as 

crianças são liberadas para irem lanchar, posteriormente receberam dez minutos de 

intervalo e de acordo com suas fileiras foram beber agua e irem ao banheiro. 

Ao regressarem a sala as correções no quadro branco continuaram, e ao ser 

finalizada esta etapa da aula, a educadora escreveu outros cálculos e adicionou 

números inteiros aos mesmos. Explicou que “a subtração de número inteiros por 

decimais necessitava de uma “complementação” do número, pois o número inteiro 

correspondia a determinada unidade. Como exemplo cita 7 menos 0,9 décimos, o 

número sete corresponderia a sete unidades e o 0,9 é menor que uma unidade, e 

para facilitar o calculo acrescentava-se o numero zero para realização da 

subtração”.  E como atividade para a casa a professora selecionou uma atividade do 

livro com cinco questões no valor de um ponto para a disciplina de matemática e o 

mesmo deveria ser entregue na próxima aula. 

Os alunos escreveram no caderno a atividade para casa e continuaram a 

resolver a atividade, a maioria estava centrada no exercício. Passado algum tempo a 

educadora solicitou aos alunos que voluntariamente resolvessem os cálculos do 

quadro e explicassem aos demais como resolveram o calculo. Em diversos 

momentos das correções no quadro a educadora salientava para a turma a 

importância da vírgula, e de armarem a conta de acordo com suas ordens 

correspondentes para melhor organizar e calculo o resultado, e então os alunos são 

liberados para irem para casa e os demais exercícios serão respondidos na próxima 

aula. 

Com o término das observações foi realizada uma entrevista com a 

professora, e a mesma concordou em que o áudio da entrevista fosse gravado em 

um telefone celular, para que a transcrição fosse facilitada. A entrevista com a 

educadora ocorreu na escola, especificamente na sala dos professores. 

A entrevista iniciou-se com uma breve pergunta, questionando se a 

educadora gostava de trabalhar a disciplina de matemática no 5° ano do ensino 

fundamental, a educadora afirmou que atualmente “gostava sim, no entanto nem 

sempre foi assim”, a professora relatou que antes não gostava, e percebe essa falta 
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de afinidade ocorria pelo fato “nunca ser boa” em matemática, entretanto quando a 

mesma começou a dar aula percebeu que a Matemática não era algo tão 

complicado como já havia concebido e sente que atualmente trabalha mais a 

Matemática que as outras disciplinas, e só não trabalha mais, pois a mesma segue a 

grade de quantidade de aulas. 

 Quando indagada sobre em que situação a Matemática poderia ser um 

instrumento facilitador da aprendizagem, educadora afirmou que acreditava que em 

“nosso dia-a-dia ela é bem aplicável. Pois não tem situação do nosso cotidiano não 

se tenha a Matemática”, a educadora salienta que quando ensina tentava mostra a 

matemática dessa forma, pra que ela [criança] perceba que “tem número em todo o 

ambiente dela, desde temperatura, relógio, qualquer coisa vai tá envolvendo. 

Acredito que faz parte da nossa vida mesmo”. 

 Questionamos quais seriam as maiores dificuldades que a educadora 

enfrentava para trabalhar a disciplina de matemática com o 5° ano, a professora 

informou que seria o material. Em muitos casos “não possui todo o material que 

necessitaria, e até para reunir material de sucata é um pouco complicado”, a 

educadora ressalta que para o desenvolvimento de uma de suas aulas era 

necessário que as crianças reunissem tampinhas plásticas e papelão para 

confeccionarem uma tabuada, e no final das contas a educadora teve que conseguir 

esses materiais, pois nem todas as crianças haviam levado o material combinado. A 

educadora retoma sua fala e diz que “percebeu que as crianças estão menos 

centradas, e é muito difícil para eles [alunos] pensarem num problema”, a educadora 

finaliza essa fala dizendo que então pra ela “atualmente hoje não é só a questão do 

material, mas também é a concentração da criança que tá faltando”. 

 Perguntamos à educadora quais seriam as principais dificuldades que os 

alunos apresentavam, e a educadora então retoma o ponto anterior, a falta de 

concentração, pois em muitas situações problemas, problemas matemáticos para 

serem resolvidos requerem leitura, imaginação e os alunos querem a resposta, 

assim eles não queriam parar para pensar em quais operações poderiam ser 

usadas, os mesmos queriam logo e resposta. A educadora informou que achava que 

os avanços tecnológicos eram bons, mas ele também atrapalhou, os alunos estavam 

muito acostumados, já sabiam mexer numa calculadora facilmente, não que isso não 

seja necessário salientou a educadora, mas nem todo o tempo poderia ser assim, 

pois em muitos casos é preciso raciocinar e eles não querem muitas vezes.   
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 Indagamos se essas dificuldades que os alunos apresentam repercutem em 

outras. A educadora afirmou e informou que “seria a leitura, que achava até comum 

nessa série a questão não de ler, de interpretar”, a educadora diz que “os alunos 

leem, mas não procuram significados, não procuram contextualizar, não procuram 

realmente compreender essa situação para poderem procurar alternativas. Em uma 

turma geralmente você percebe que uns cinco dominam isso muito bem e aplicam 

rapidamente acham uma alternativa, uma solução para o problema”, então finaliza a 

fala dizendo perceber “essa repercussão também nas demais disciplinas, quando o 

aluno tem que falar a interpretação dele, o que pensam e o que poderiam falar”. 

 Dando continuidade à entrevista, perguntamos à educadora se procurava 

articular a Matemática com outras disciplinas. A educadora responde que “sempre 

procurava falar para seus alunos que matemática e português andam juntos, pela 

questão da leitura, e o livro apresenta uma linguagem bem diferente daquela que 

eles estão acostumados, e têm muitos livro bons também que trazem essa 

contextualização, nesse ano trocamos de livro, mas o do ano passado trazia 

bastante coisa da história, dos números que envolvia história, que envolviam 

informações sobre planetas”, a educadora afirma “sempre envolver muito com o 

português porque é leitura e tem que ter interpretação”. 

 Perguntamos quais metodologias que a educadora utilizava para o ensino da 

disciplina de Matemática, a mesma afirma “utilizar bastante o livro didático. Pois é o 

material que a maioria dos alunos tem”, mas a educadora diz que “se pudesse ter 

alternativas as utilizaria”. A educadora confessou gostar de trabalhar com a 

construção de materiais, “que os alunos construam o material, mas esse ano 

realmente foi bem difícil a questão do material, então utilizei mais o livro” e tentou no 

inicio do ano usar materiais adquiridos em lojas, no entanto educadora alegou que 

esse ano ficou “mais limitada de uma metodologia diversificada”. 

 Perguntamos como a educadora trabalhava a avaliação e quais os critérios 

utilizados, a educadora confessa “já ter sido bastante rigorosa e conferia o cálculo. 

Hoje em dia a está mais aberta nesse ponto, e considerava a forma que eles são 

avaliados na prova Brasil, e considerava a forma como eles [alunos] seriam 

avaliados no ano que vem. Geralmente realizava muito avaliação em que os alunos 

devem mostrar o calculo e dizerem como ele fez. Só que hoje em dia a criança acha 

caminho e acha a solução do problema da mesma forma”, então a educadora diz 

“valorizar atualmente como foi o raciocínio dela pra chegar naquele resultado. Pois 
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às vezes dizemos que o problema envolve divisão, mas a criança acha alternativas 

para resolver o problema”, então a educadora tenta considerar isso. 

 Quando questionada sobre a recuperação dos conteúdos, a educadora nos 

responde que na escola, com o  término do bimestre, “não dispensa os alunos e fica 

com aqueles que têm dificuldade, a turma toda fica junta, então torna possível uma 

revisão”, a educadora “tenta mudar um pouco a forma de explicar,  pois aquela 

primeira forma talvez não tenha dado certo, procurava revisar as questões que ele 

tiveram dificuldade, as vezes nem é possível retomar tudo, mas alguns pontos sim, e 

a recuperação sempre é boa”. A professora relata que “já teve vários exemplos de 

alunos que durante o bimestre não prestaram atenção e com outra explicação e 

outra revisão conseguiram”, a educadora considera “muito bom quando um explica 

para o outro, já que às vezes o professor explica com uma linguagem que distancia 

os aluno as vezes. E é muito bom quando conseguimos fazer um trabalho em grupo, 

por que a linguagem do aluno é mais próxima da linguagem do colega”.  

 Na parte final da entrevista perguntamos à professora como era sua clientela, 

a mesma nos informa achar sua turma bem participativa. “Algumas crianças que 

possuíam um histórico familiar difícil, então diante dessas dificuldades que ela tem, 

acho que elas se superavam. A dificuldade na turma é mais a questão de horário, 

compromisso e tarefas que às vezes eles deixavam de fazer, mas muitas vezes 

percebe-se  que eles não tem um acompanhamento da família e então fazia aquela 

cobrança, mas em casa as vezes eles não viviam isso”. A educadora considera a 

turma bem ativa e continua o relato e nos informa que “havia meninos ali que tinham 

uma historia bem difícil, mas tentavam acompanhar os demais, e eram participativos, 

davam opiniões, eles gostam de apresentar o trabalho que eles faziam, quando era 

uma atividade diferente , um teatro, uma música eles eram participativos e 

interessados, eles tinham dificuldade de expor o pensamento escrevendo ou 

interpretando” e educadora diz acreditar que conseguem continuar avançado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Tendo como base a questão norteadora: como uma professora desenvolve o 

trabalho pedagógico relacionado à educação matemática em uma turma de 5° ano? 

Verificamos o desenvolvimento da prática pedagógica de uma educadora que 

trabalha com uma turma de 5° ano do ensino fundamental na rede pública de 

ensino, utilizando-se de observações e entrevistas para obtenção de tais dados. 

A pesquisa exploratória proporcionou maior familiaridade com o nosso 

problema tornando possível explicitando e construindo hipóteses referentes à prática 

pedagógica desenvolvida pela educadora. E a prática pedagógica da educadora de 

acordo com o relato da mesma na etapa da entrevista pauta-se, na maioria dos 

casos, na utilização do livro didático. Entretanto a educadora mostrava empenho em 

buscar alternativas ao mesmo, e reconhece que tal recurso não oferece todos os 

subsídios necessários para a oferta de boas situações de aprendizagem, e a 

educadora durante as correções das atividades do livro buscava realizar a 

aproximação dos enunciados com palavras geralmente desconhecidas pelas 

crianças por sinônimos, ampliando assim o vocabulário das mesmas e 

estabelecendo relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento 

favorecendo a interdisciplinaridade.  

 A educadora durante as aulas expositivas e correções sempre dava voz aos 

alunos, permitindo que os mesmos expressassem suas dúvidas, assim como 

compartilharem suas estratégias para resolução das atividades propostas. Os 

conceitos matemáticos abordados nas aulas eram sempre exemplificados e 

revisados ao longo da aula, e nas aulas seguintes sempre que se fazia necessário à 

utilização, e nesses casos a professora perguntava aos alunos esses conceitos e os 

mesmo deveriam compartilhar com a turma sua compreensão do mesmo.  

 Em sua proposta de trabalho a educadora realizou um trabalho em grupo para 

a confecção de uma grande tabuada com materiais recicláveis, os agrupamentos se 

mostraram bastantes produtivos em vista que os alunos deveriam trocar 

experiências e saberes, além de auxiliarem os demais colegas de grupo com 

dúvidas referentes a multiplicações de alguns dígitos.   

Concluímos que o trabalho pedagógico desenvolvido pela educadora do 5° 

ano do Ensino Fundamental nos dá pistas de sua formação e para a implementação 
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não apenas da prática pedagógica da educadora observada, mas como de outras 

professoras atuantes, a formação continuada se faz necessária para a promoção de 

meios que possibilitem a apropriação de conceitos matemáticos e oferta de algumas 

propostas incentivadoras que podem contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem de seus educandos.      
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APÊNDICE A 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

Prezado (a) Gestor (a), 

 

Sou licenciando do 8º Período do Curso de Pedagogia da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e pretendo desenvolver uma pesquisa 

denominada O TRABALHO PEDAGÓGICO QUE O PROFESSOR DESENVOLVE 

NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM UMA TURMA DE 5° ANO, com a qual se 

pretende relatar e descrever os métodos e técnicas que o professor utiliza para 

desenvolve os conteúdos matemáticos no 5° ano do ensino fundamental. Trata-se 

de uma pesquisa com abordagem qualitativa que utilizará entrevista e observações 

como instrumentos de coleta de dados.  

Informo que os conteúdos registrados no instrumento serão mantidos sob 

sigilo, sendo resguardada a sua identidade, não reveladas em nenhum momento, 

inclusive, nos documentos de divulgação dos resultados da pesquisa. Ressaltamos, 

também, que sua participação não envolverá qualquer tipo de despesa e que os 

dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins desta pesquisa. 

Em qualquer momento poderá entrar em contato comigo ou com minha 

orientadora, para novos esclarecimentos sobre a pesquisa, por meio dos endereços 

de e-mail e telefone que se encontram a seguir.  

Na perspectiva de contar com seu consentimento para participação nesta 

pesquisa, agradeço antecipadamente. 

 

 

 

  

 

 

 

Declaro, após ter lido os esclarecimentos acima explicitados, concordar em 

participar da pesquisa. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura 

 

Prof.ª Dr.ª Edna Maria Cordeiro 
Orientadora 

cordeiroedna@uol.com.br 

Valéria Lemos Rodrigues 
Licencianda em Pedagogia 
Valeria83521@gmail.com 

(69) 99298-8549 
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APÊNDICE B 
 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA 
1-Voce gosta de trabalhar a disciplina de matemática no 5° ano do ensino 
fundamental? Por quê? 
Gosto, eu gosto porque antes eu não gostava. Sabe que trabalhar com a 
matemática do 2º ao 5º ano pra mim é bom, por que realmente eu nunca fui muito 
boa em matemática e quando eu comecei a dar aula novamente, a gente tem que 
rever os conteúdos e ai a gente começa a perceber que não era tão complicado 
assim, né como eu via na minha cabeça. Na verdade às vezes eu sinto que trabalho 
mais a matemática do que o português e só não trabalho mais porque a gente segue 
a grade de quantidade de aulas. Eu gosto sim. 
 
2- Em que situação a matemática é um instrumento facilitador? 
Acredito que no nosso dia-a-dia, ela é bem aplicável. Não tem situação do nosso 
dia-a-dia que não tenha a matemática, é tanto que quando a gente ensina a gente 
mostra a matemática dessa forma, pra que ela perceba que tem numero em todo o 
ambiente dela, desde temperatura, relógio, qualquer coisa vai tá envolvendo. 
Acredito que faz parte da nossa vida mesmo. 
 
3- Quais as maiores dificuldades que você encontra para trabalhar coma disciplina 
de matemática no ensino fundamental? 
Olha, a questão do material ela é um fator, assim muitas vezes a gente não tem todo 
o material que precisa. Até mesmo pra você reunir um material de sucata é meio 
complicadinho, né não se no meio daquela aula da tabuada era só tampinhas de 
Dydyo e no final eu tive que arrumar o papelão pra gente fazer o tabuleiro. Então 
mais é a questão do material, só que eu também o percebendo que está mais difícil 
é a concentração das crianças, elas tão menos centradas e pra elas é muito difícil tá 
pensando num problema, relendo então pra mim hoje não é só a questão do 
material, a concentração da criança que tá faltando. 
 
4- Quais as principais dificuldades que os alunos apresentam?  
É essa que eu acabei de falar, a falta de concentração, por que muitas situações 
problemas, problemas matemáticos para eles resolverem requer leitura, requer 
imaginação e eles querem a resposta, assim eles não querem parar para pensar que 
operações eles podem usar, eles querem que a gente dê resposta, eu acho assim 
que um pouco esse avanço tecnológico ele é muito bom, mas ele também 
atrapalhou nesse sentido, eles estão muito acostumados, eles já sabem mexer 
numa calculadora facilmente, não que isso não seja necessário, mas nem todo o 
tempo vai ser assim, eles vão precisar raciocinar e eles não querem muitas vezes. 
Eu vejo que a concentração é o que mais atrapalha, ele ficar um pouquinho ali lendo 
e pensando, eles não tem mais essa parte, é mínima. 
 
5- Você acha que essas dificuldades repercutem em outras áreas? Como? 
Sim, como eu falei da leitura, também outras áreas, principalmente essa é uma 
dificuldade que eu acho até comum nessa série, a questão não de ler, de interpretar, 
eles até leem mas não procuram significados, não procuram contextualizar, não 
procuram realmente compreender essa situação pra poder procurar alternativas. De 
uma turma você percebe que uns cinco dominam isso muito bem e aplicam, 
rapidamente ele acha uma alternativa, uma solução para o problema, ai eu vejo 



56 
 

 

repercutir também nas demais disciplinas, quando ele tem que falar a interpretação 
dele, o que ele pensa, o que que ele pode falar, e isso reflete também. 
 
6-Você procura articular a matemática com outras áreas curriculares? Como? 
Eu sempre procuro falar pra eles que matemática e português andam juntos, eu 
sempre tô falando isso pra eles, é a questão da leitura até por que quando a gente 
pega um livro ele traz uma linguagem bem diferente daquela que eles estão 
acostumados ai eu sempre faço esse  ele, tem muitos livro bons também que trazem 
essa contextualização, a do ano passado , nesse ano trocamos de livro, mas o do 
ano passado trazia bastante coisa da história, dos números que envolvia história, 
que envolviam informações sobre planetas, mas eu sempre envolvo muito com o 
português porque é leitura e tem que ter interpretação 
 
7- Quais metodologias que utiliza para o ensino da disciplina de matemática? Existe 
algum de sua preferencia?  
Eu uso muito o livro. Deu pra perceber que eu uso muito o livro, por que é o material 
que eu sei que a maioria deles tem, mas se eu pudesse ter outras alternativas eu 
usaria mais. Eu gosto de trabalhar com a construção de material, mas eu gosto que 
eles construam o material, mas esse ano realmente foi bem difícil a questão do 
material, então eu fiquei mais presa com o livro, com o quadro, ai a gente tentou 
trazer um pouco desse material com eles, tentei no inicio do ano usar materiais que 
eu adquiri em lojas, mas eu achei que esse ano fiquei mais limitada  de uma 
metodologia diversificada. 
8- Como você trabalha a avaliação e quis os critérios de avaliação? 
Olha, eu já fui bem rigorosa em ver o calculo como ele fazia. Hoje em dia eu to mais 
aberta nisso ai, tô considerando a forma que eles são avaliados na prova Brasil, to 
considerando a forma como eles vão ser avaliados no ano que vem. Geralmente eu 
fazia muito aquela avaliação dele mostrar o calculo e me dizer como ele fez, só que 
hoje em dia a criança achas outros caminho e acha a solução do problema da 
mesma forma, então eu procuro valorizar agora como foi o raciocínio dela pra 
chegar naquele resultado. As vezes dizemos que o problema envolve divisão, mas a 
criança acha outra alternativa para resolver o problema, então eu tento considerar 
isso. 
9- Como acontece a recuperação dos conteúdos? 
Aqui na escola a gente trabalha, terminou o bimestre a gente não dispensa os 
alunos e fica com aqueles que tem dificuldade, a turma toda fica junta, então o que 
eu vejo torna possível uma revisão, a gente tenta mudar um pouco a forma de 
explicar,  porque aquela primeira forma talvez não de certo, procuro revisar as 
questões que ele teve dificuldade pra gente retomar, por que as vezes nem é 
possível retomar tudo, mas alguns pontos sim, e a recuperação sempre é boa. Pelo 
menos eu já tive vários exemplos de alunos que durante o bimestre não prestou 
atenção e com um outra explicação e uma outra revisão a gente consegue,  uma 
coisa que considero muito boa é quando um explica para o outro porque as vezes a 
gente explica mais nossa linguagem distancia a gente do aluno as vezes. E é muito 
bom quando a gente consegue fazer um trabalho em grupo, por que a linguagem do 
aluno é mais próxima da linguagem do colega.  
10- Como é a clientela? 
Olha essa minha turma eu acho ela até bem participativa. São crianças que algumas 
delas têm um histórico familiar bem difícil, então diante dessas dificuldades que ela 
tem, acho que elas se superam até. Eu vejo que as dificuldades que a gente tem é 
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mais a questão de horário, compromisso, e tarefas que as vezes eles deixam de 
fazer, mas por que muitas vezes a gente percebe que eles não tem um 
acompanhamento tão de perto da família e ai a gente faz aquela cobrança, mas em 
casa as vezes eles não vivem isso. Então eu considero essa turma bem ativa, por 
conta disso, tem meninos ali que tem uma historia bem difícil, mas tentam 
acompanhar os demais, eu considero eles participativos, eles dão opiniões eles 
gostam de apresentar o trabalho que eles fazem, a dificuldade que vejo é essa, você 
veja que quando é uma atividade diferente , um teatro, uma musica eles são bem 
participativos e interessados, eles tem dificuldade de expor o pensamento 
escrevendo ou interpretando mas acredito que é uma turma boa e conseguem 
continuar avançado.  
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