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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivos investigar o entendimento dos professores que atuam no ciclo 

de alfabetização sobre a Alfabetização Matemática e identificar se tal entendimento tem 

influenciado esses professores na concretização de suas práticas pedagógicas para alfabetizar 

matematicamente as crianças do ciclo. Recorremos aos aportes teóricos que permitiram 

reconhecer os conceitos de alfabetização e letramento, apresentados por Magda Soares 

(2009), os quais teceram influências na constituição do conceito de Alfabetização 

Matemática. Apresentamos as ideias trazidas pelos documentos curriculares oficiais, 

revisitando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI). Nessa direção,discutimos alguns pontos dos documentos 

recentes que abordam o ciclo de alfabetização, entre eles os Elementos Conceituais e 

Metodológicos para a definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo 

de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental. Apresentamos ainda, enquanto 

referência teórica, as ideias de pesquisadores atuais, como Guimarães (2012), Magina (2014), 

Moraes e Teles (2014) e Spinillo (2006), que corroboraram para as reflexões acerca da prática 

pedagógica para o ensino da matemática nos anos iniciais. Do ponto de vista da metodologia 

adotada, utilizamos a abordagem qualitativa no âmbito de um estudo exploratório-

descritivo.Participaram da pesquisa 11 professoras de três escolas municipais da cidade de 

Ilhéus – BA. Efetuamos a coleta dos dados por meio de dois instrumentos: o questionário, 

aplicado em todas as participantes do estudo e a entrevista semiestruturada realizada com 

quatro das 11 professoras. O questionário teve o objetivo de fazer um levantamento sobre o 

entendimento das professoras sobre a Alfabetização Matemática e identificar as influências 

desse entendimento, enquanto que a entrevista objetivou complementar e aprofundar os dados 

coletados no questionário. Constatamos, como resultado, que as professoras apresentam 

entendimento sobre a Alfabetização Matemática e trazem algumas considerações atuais 

acerca desse processo. Identificamos que essas professoras ainda valorizam os conteúdos 

relacionados aos números e às operações básicas, mas começam apresentar transformações na 

prática pedagógica para o ensino da matemática no ciclo de alfabetização, com a adoção de 

situações lúdicas. Por fim, esperamos que esse estudo possa contribuir para ampliação do 

entendimento sobre a Alfabetização Matemática.  

 

Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Ciclo de Alfabetização. Prática Pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate the understanding of teachers who work in the literacy 

cycle about the Mathematics Literacy and identify wether such understanding has influenced 

these teachers in achieving their educational  practices to alphabetize mathematically the 

children of the cycle. We used the theoretical framework that recognized the concepts of 

literacy presented by Magda Soares (2009), which influenced in the formation of the 

Mathematics Literacy concept. We presented the ideas brought by the official curriculum 

documents revisiting the Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) and the Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). In this direction we discussed some 

points of the recent documents that approach the literacy cycle, including the Conceptual and 

Methodological Elements for the definition of Rights Learning and Literacy Development 

Cycle (1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 years) of Elementary School. We also presented, as a theoretical 

reference, the ideas of current researchers as Guimarães (2012), Magina (2014), Moraes and 

Teles (2014) and Spinillo (2006), which corroborated for the reflections about the teaching 

practice for the  mathematics teaching in the early years. From the point of view of 

methodology, we used a qualitative approach within a descriptive exploratory study. The 

participants were 11 teachers of three municipal schools from Ilhéus-BA. We had carried out 

data collection through two instruments: the questionnaire applied in all study participants and 

the semi-structure interview with four of the 11 teachers. The questionnaire aimed to make a 

survey on the teachers understanding about  mathematics literacy and to identify the 

influences of this understanding, whereas the interview aimed to complement and deepen the 

data collected in the questionnaire. We noted, as a result, the teachers present understanding 

of Mathematics Literacy and bring some considerations about this process. We identified that 

these teachers still value the contents related to the numbers and to the basic operations, but 

start to present changes in teaching practice for the teaching of mathematics in literacy cycle, 

with the adoption of playful situations. Finally, we hope this study can contribute to 

expanding the understanding about Literacy Mathematics. 

 

Key-words: Literacy Mathematics. Literacy cycle.Teaching Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente introdução tem como propósito abordar a motivação para a realização 

desse estudo, que tem na Alfabetização Matemática ponto preponderante de pesquisa. Além 

disso, delimitaremos a problemática, explicitando os objetivos propostos e a nossa questão de 

pesquisa. Por fim, descreveremos os caminhos percorridos, explanando de forma breve, cada 

um dos capítulos que compõe o trabalho. 

 

1.1 A motivação para o estudo 

 

Ao longo da minha experiência profissional na educação com crianças, me 

envolvi com diferentes situações de ensino e de aprendizagem infantil. Entre essas situações, 

as que estavam ligadas ao processo de construção do conhecimento matemático das crianças 

que se encontravam nos anos iniciais começaram a chamar a minha atenção, intrigando o meu 

fazer pedagógico. 

 Embora a maioria dos alunos, principalmente os que se encontram nos anos finais 

do Ensino Fundamental, esteja acostumada a ver a Matemática como uma disciplina 

complexa, apresentando dificuldades em aprender seus conteúdos, as crianças dos anos 

iniciais, em especial as do primeiro ano, demonstravam como poderia ser fácil aprendê-la, 

pois para aquelas crianças, as “aulas de matemática” sempre eram traduzidas em momentos 

de prazer.  

Talvez tenha sido esse contexto contraditório entre as etapas do ensino básico da 

Matemática que alimentou o meu interesse na compreensão do fazer pedagógico matemático 

dos anos iniciais. Interesse que foi aguçado ao assumir turmas do primeiro ano do ciclo de 

alfabetização, que me fizeram perceber que o conceito de alfabetização não estava 

estritamente ligado à aquisição da escrita, mas a todos os componentes curriculares do 

processo inicial da escolarização, inclusive a Matemática. 

Ao entender o alcance desse conceito, ampliei o meu olhar sobre o processo de 

Alfabetização Matemática e, assim como as crianças construíam o seu conhecimento acerca 

do sistema de escrita alfabética, passei a compreender que o mesmo acontecia com a 
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linguagem matemática. As crianças não só se apropriavam dos códigos e notações dessa 

linguagem, como também estabeleciam relação entre esses conhecimentos e as situações do 

cotidiano. A partir dessa reflexão, fui compreendendo que isso caracterizava o processo de 

Alfabetização Matemática. 

Essas reflexões tornaram-se ainda mais claras com a mudança do Ensino 

Fundamental para nove anos, o que resultou na constituição do ciclo de alfabetização. Tal 

mudança também exerceu influências para a realização deste estudo, pois o ciclo passou a 

incluir as crianças de 06 anos, compreendendo os três primeiros anos do Ensino Fundamental.  

A formação do novo ciclo de alfabetização, as transformações na prática 

pedagógica para atender a essa mudança e o papel do professor enquanto professor 

alfabetizador fomentaram novas reflexões a respeito da Matemática nesse processo. Diante 

disso, questionamentos como: O que os professores entendiam sobre esse novo conceito de 

“Alfabetização Matemática”? Como trabalhar a Matemática no processo de alfabetização? 

Quando poderíamos dizer que as crianças estavam alfabetizadas matematicamente? Essas e 

outras questões me inquietavam enquanto professora alfabetizadora, mas também 

possibilitavam refletir e avaliar a minha prática pedagógica.  

A oportunidade de aprofundar as minhas reflexões na busca por respostas foi o 

motivo que despertou o meu interesse em participar do Programa de Pós-Graduação em 

Formação de Professores da Educação Básica (PPGE), da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), ingressando em agosto de 2013, na linha de pesquisa Alfabetização e Práticas 

Pedagógicas, por oferecer direcionamento acadêmico na busca de promover com os estudos o 

estabelecimento de relações entre a teoria e a prática pedagógica para uma melhor 

qualificação profissional para o professor da Educação Básica. 

Por esse estudo não ser uma construção unilateral, mas uma construção coletiva 

que foi permeada nas trocas de diálogos entre mim e a minha orientadora, pelas reflexões 

diante das considerações teóricas e das pesquisas atuais relacionadas ao ciclo de alfabetização 

e ao processo de Alfabetização Matemática, pelas permutas de experiências profissionais e da 

interação com as professoras participantes, embasamentos fundamentais para a realização 

desse trabalho, passo a utilizar, a partir de agora, a primeira pessoa do plural. 
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1.2 Delimitando a problemática 

 

É muito comum vermos as crianças pequenas contarem, mesmo que de forma 

aleatória; assim como é comum que elas mostrem os dedos para responder a sua idade, 

quando questionadas. Além disso, desde cedo, elas fazem comparação entre tamanhos e 

quantidades, utilizando conceitos como “grande ou pequeno”, “muito ou pouco” para tais 

medidas. Ainda que as crianças não compreendam formalmente as relações matemáticas que 

se estabelecem, essas situações já fazem parte de suas vidas, pois elas estão imersas num 

mundo matemático, em que os conhecimentos como a contagem, as relações de quantidades e 

as noções espaciais e de medidas, estão presentes em seus cotidianos.  

Por muito tempo, essas experiências infantis não foram consideradas na escola. 

Talvez, por conta disso, as crianças tenham se deparado, ao entrar na escola, com diversas 

situações envolvendo a Matemática,com um processo de ensino e de aprendizagem que se 

tornava uma relação complicada.  

Ainda que não convencionais, as experiências extraescolares podem possibilitar 

que as crianças tenham uma relação positiva com a Matemática ao entrar na escola. Essas 

considerações só passaram a ser possíveis com a incorporação de estudos psicológicos, como 

os de Piaget (1995, 2002) e de Vygotsky (2001, 2004). Esses estudos não só mostraram a 

importância da construção do conhecimento pela criança, mas também a relevância da ação 

pedagógica nesse processo. Influenciando, dessa forma, as transformações ocorridas nas 

práticas pedagógicas para o ensino da Matemática nos anos iniciais nas últimas décadas. 

Smole, Diniz e Cândido (2010, p. 9) pontuam o papel da escola com relação ao 

ensino da Matemática ao afirmarem que ela “[...] deve fazer o aluno ir além do que parece 

saber, deve tentar compreender como ele pensa, que conhecimentos traz de sua experiência no 

mundo e fazer as interferências no sentido de levar cada aluno a ampliar progressivamente 

suas noções matemáticas”. 

Sabemos que a escola é a instituição responsável por promover situações para 

ampliar o pensamento matemático infantil. Para tanto, acreditamos ser necessário que a escola 

entenda: 
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A forma como o aluno sente a matemática e sua condição de aprendê-la têm uma 

consequência direta em seu comportamento em situações de aprendizagem e nos 

resultados que obtém nessa disciplina ao longo da escola. Assim, por exemplo, se 

um aluno acredita que aprender matemática seja resolver muitos exercícios 

centrados em técnicas de cálculo, ao deparar-se com problemas que exijam 

pensamento mais abrangente, que não se relacionem diretamente com aquilo que ele 

pensa ser uma aula de matemática, sua reação é de repulsa, ou de aparente 

desinteresse. (SMOLE, 2007, s.p.). 

 

Ao integrar a Matemática às situações cotidianas das crianças, o professor cria um 

ambiente que torna possível estabelecer relações para o processo de ensino da Matemática 

com um caráter significativo. É no tecer dessas relações que as possibilidades de se pensar a 

Matemática como um processo de alfabetização contínuo acontecem. Deixamos claro que 

entendemos a Alfabetização Matemática na perspectiva do letramento e que ser alfabetizado 

em Matemática é compreender a leitura e a escrita acerca dos conhecimentos matemáticos, 

estando a par de se comunicar e interagir matematicamente no meio em que se vive. Como 

afirma Santana (2014
1
):  

 

A Alfabetização Matemática ela vai para além de operar ou de fazer uma simples 

contagem. Ela vai no sentido de envolver, o sujeito ou indivíduo em formação no 

contexto de vida, em que ele possa atuar realmente na sociedade como cidadão, 

fazendo escolhas, resolvendo problemas e estabelecendo relações. Então, a 

Alfabetização Matemática, não pode ser estabelecida no contexto histórico que ela 

atravessou, na condição de estar apenas fazendo contagem, mas para formar o 

cidadão numa condição mais ampla. 

 

Dessa forma, voltamos a algumas inquietações que motivaram o interesse por esse 

estudo: O que será que os professores estão pensando sobre esse novo conceito chamado de 

Alfabetização Matemática? Quando será que eles consideram que os seus alunos estão 

matematicamente alfabetizados? 

Embora essas inquietações não se traduzam como nossos objetivos e questões de 

pesquisa, elasestão na basena mudança do Ensino Fundamental de oito para nove anos e 

podem ser consideradas como a mola propulsora do nosso estudo. 

Como consequênciada ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, as 

crianças de seis anos passaram a ser incluídas nesse segmento da Educação Básica. Isso 

acarretou muitas indagações sobre o fazer pedagógico nas diversas áreas do conhecimento, 
                                                                 
1
 SANTANA, E. R. dos S.. Alfabetização matemática e sistema de numeração decimal. Entrevista à TV Escola, 

realizada em 10 fev. 2014. Disponível em: 

<http://tvescola.mec.gov.br/tve/salto/interview;jsessionid=82AD3B7668376447F58A2E3236E4B3F7?idIntervie

w=9910>. Acesso em: 02 jul. 2105. 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/salto/interview;jsessionid=82AD3B7668376447F58A2E3236E4B3F7?idInterview=9910
http://tvescola.mec.gov.br/tve/salto/interview;jsessionid=82AD3B7668376447F58A2E3236E4B3F7?idInterview=9910


16 

 

 

 

incluindo a Matemática. Segundo as Orientações Gerais do Ensino Fundamental de Nove 

anos, os motivos para essa ampliação são “[...] oferecer maiores oportunidades de 

aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo 

no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de 

escolaridade” (BRASIL, 2004, p. 14). 

De maneira simplista, podemos dizer que o resultado dessa mudança foi a 

ampliação do ciclo de alfabetização, que antes compreendia a 1ª e a 2ª séries e, agora, abrange 

o 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. Entretanto, para nós, essa mudança significa mais 

do que isso. Significa uma nova postura por parte dos professores que irão atuar nesse ciclo, 

através de uma prática pedagógica que concilie saberes e tempos de aprendizagem de maneira 

qualitativa para o alcance dos objetivos. 

Levantamos a hipótese de que, por ser recente a Alfabetização Matemática, os 

professores dos anos iniciais ainda não têm um entendimento claro sobre o conceito e, por 

conta disso, apresentam no processo de ensino da Matemática práticas pedagógicas que 

mesclam antigos conhecimentos didáticos aos novos conhecimentos.     

Com o objetivo de subsidiar a prática pedagógica dos professores alfabetizadores 

que atuam no ciclo de alfabetização, instituiu-se um programa de formação em âmbito 

nacional, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que tem como 

objetivo alfabetizar todas as crianças brasileiras até 08 anos de idade. Em 2013, primeiro ano 

de atuação, o PNAIC esteve voltado ao processo formativo em alfabetização da língua 

materna. Na continuidade do trabalho, no ano de 2014, o programa passou a contribuir com a 

formação continuada em Matemática dos professores alfabetizadores, ampliando as reflexões 

das práticas pedagógicas, valorizando as experiências desses profissionais, auxiliando-os 

durante o processo de Alfabetização Matemática (BRASIL, 2014b). 

Na busca de garantir o objetivo de alfabetizar as crianças até o fim do 3º ano do 

Ensino Fundamental, o PNAIC constituiu um conjunto de ações coletivas e individuais, 

disponibilizando materiais de referência curricular e pedagógica, contribuindo para o 

aperfeiçoamento profissional dos professores alfabetizadores. Para tanto, o programa deve ser 

articulado em nível institucional em cada estado brasileiro por universidades (federais e/ou 

estaduais), secretarias de educação municipal e escolas da rede pública. Essas instituições 
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organizam o tripé da formação, composto por: Professor Formador, selecionado pelas 

universidades; Orientador de Estudos, selecionado pelos municípios; e os Professores 

Alfabetizadores, que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 

2014b).  

As nossas reflexões não se esgotaram nessa introdução, a continuidade delas se 

fez presente ao longo de todo o trabalho. No entanto, entre os primeiros pensamentos e ideias 

suscitadas nos diálogos estabelecidos, delineamos os objetivos e as questões de pesquisa, 

apresentados a seguir. 

 

 

1.3 Objetivo e questão de pesquisa 

 

Ao refletirmos sobre a Alfabetização Matemática e os delineamentos que vão se 

constituindo nesse processo atual da educação brasileira, surgiu a necessidade de uma 

investigação com os professores que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental e 

o entendimento deles sobre a Alfabetização Matemática. Por ter o nosso estudo, enquanto 

caráter metodológico, a pesquisa exploratório-descritiva, estabelecemos um objetivo principal 

que pudessem atenderaos nossos encaminhamentos, bem como responder à questão de 

pesquisa.  

 

1.3.1Objetivo de Pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa foi: 

- Investigar o entendimento dos professores que atuam no ciclo de alfabetização 

sobre a Alfabetização Matemática e identificar se tal entendimento tem influenciado os 

mesmos na concretização de suas práticas pedagógicas para alfabetizar matematicamente as 

crianças do ciclo. 

O objetivo traçado nos permite pensar sobre que entendimento tem tido o 

professor alfabetizador no processo de ensino da Matemática no ciclo de alfabetização, 

ressaltando se esse entendimento se reflete nas práticas pedagógicas dos mesmos para garantir 
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que os seus alunos estejam alfabetizados matematicamente. Para tanto, procuramos responder 

aos seguintes questionamentos: 1) O que entendem os professores que atuam no ciclo de 

alfabetização sobre a Alfabetização Matemática? 2) Quando este professor considera que o 

seu aluno está alfabetizado matematicamente? 3) Quais mudanças aconteceram na sua prática 

pedagógica para atender ao processo de Alfabetização Matemática? 

As respostas encontradas para tais questionamentos foram fundamentais para 

respondermos à nossa questão de pesquisa, a qual norteou toda a investigação. 

 

1.3.2 Questão de Pesquisa 

 

A questão principal que orientou essa pesquisa foi: qual o entendimento que têm 

os professores que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental sobre a 

Alfabetização Matemática e de que forma esse entendimento influencia a concretização das 

suas práticas pedagógicas para alfabetizar matematicamente os seus alunos? 

Diante da exposição dos objetivos e questão de pesquisa, apresentaremos, a 

seguir, o caminho que traçamos para a realização do estudo. 

 

1.4 Descrevendo os caminhos da dissertação 

 

Nossa dissertação inicia-se pela presente introdução, ao refletirmos sobre as 

motivações para a realização deste estudo e a definição dos nossos objetivos e questão de 

pesquisa.  

No primeiro capítulo, Alfabetização e Letramento, buscamos relembrar, de 

maneira breve, o percurso histórico da alfabetização no Brasil e as convergências atuais desse 

período de escolarização, que tem como fundamento os conceitos de alfabetização e 

letramento apresentados por Soares (1998). Além disso, estabelecemos as possíveis relações 

que se impõem entre esses conceitos e os conceitos de "numeramento” e “alfabetização 

matemática". Por conta disso, adotamos a Alfabetização na perspectiva do letramento, 

entendida como uma construção histórico-social, em que os seus conhecimentos estão 

inseridos no cotidiano. 
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O segundo capítulo, Alfabetização Matemática na ótica dos documentos oficiais, 

teve como intuito compreender de que forma os documentos curriculares oficiais relacionados 

ao Ensino Fundamental tratam o conceito de Alfabetização Matemática. Entre os documentos 

analisados estão os Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática (BRASIL, 1997) e o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), ambos 

compreendendo o primeiro movimento para o ensino da Matemática nos anos iniciais e que 

influenciaram os documentos atuais. Entre estes, recorrermos ao Planejando a próxima 

década, conhecendo as 20 metas do Plano Nacional da Educação(BRASIL, 2014a), Ensino 

Fundamental de Nove Anos – Orientações Gerais(BRASIL, 2004), Ensino Fundamental de 

Nove Anos – Orientações para a inclusão da criança de seis anos (BRASIL, 2007), que 

trazem considerações sobre a formação do ciclo de alfabetização e a inclusão da criança de 

seis anos. Por fim, abordamos os Elementos Conceituais e Metodológicos para a definição 

dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) 

do Ensino Fundamental(BRASIL, 2012), por se constituir como documento oficial que 

normatiza as orientações curriculares para esse ciclo, estando diretamente ligadoàs ações do 

programa de formação para professores alfabetizadores, Pacto Nacional de Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). Tais documentos fomentam orientações curriculares necessárias para 

garantir que até os 08 anos de idade todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas. 

O terceiro capítulo, Eixos Estruturantes da Matemática e as possibilidades para o 

seu ensino, apresenta a adoção de novas práticas pedagógicas para o ensino da Matemática na 

perspectiva da alfabetização. Nesse sentido, buscamos articular o currículo formal, a partir 

dos Eixos Estruturantes da Matemática nos anos iniciais, compreendidos nos Elementos 

Conceituais e Metodológicos para a definição dos Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2012) e as possibilidades de reflexão sobre a concretização deste, a partir de 

práticas pedagógicas diferenciadas, propostas pelos cadernos de formação do PNAIC ao 

professor alfabetizador, bem como por meio dos estudos de Guimarães (2012), Lorenzato 

(2006), Magina (2001, 2008, 2014), Moraes e Teles (2014), Nunes e Bryant (1997), Silva e 

Valente (2014), Smolle e Diniz (2012), Spinillo (2006), entre outros, com tão importantes 

atuais pesquisas voltadas ao ciclo de alfabetização. 
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O quarto capítulo, Aportes metodológicos da pesquisa, diz respeito à metodologia 

adotada no estudo, que se assenta na abordagem qualitativa e apresenta caráter exploratório-

descritivo. Também descrevemos os dois instrumentos utilizados para recolher os nossos 

dados – questionário e entrevista semiestruturada – e apresentamos o universo e sujeitos 

participantes do estudo. Além disso, traçamos, nessa metodologia, o perfil pessoal e 

profissional dos sujeitos participantes.  

No quinto capítulo, Análise e discussão dos dados, analisamos e discutimos os 

dados à luz da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Para o atendimento dos objetivos de 

pesquisa classificamos duas categorias que constituem a nossa análise: Alfabetização 

Matemática e Currículo de Matemática nos anos iniciais. Tais categorias apresentam duas 

subcategorias cada, delineadas pelo que nos foi apresentado nos dados e buscam responder às 

questões levantadas nesse estudo. 

Por fim, no sexto capítulo, a Conclusão, respondemos à nossa questão de 

pesquisa, a partir das reflexões suscitadas pela nossa fundamentação teórica e discussão dos 

dados. Estas reflexões nos levam a propor futuras pesquisas relacionadas ao processo de 

Alfabetização Matemática. 
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2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Por muito tempo, ao se falar em alfabetização, acreditava-se que o processo 

estivesse limitado apenas à aquisição da língua escrita. A partir das pesquisas de Ferreiro e 

Teberosky (2008), sobre a Psicogênese da Língua Escrita, e de Soares (2009), acerca do 

Letramento no fim do século XX, foi possibilitadaa adoção de um novo enfoque para a 

alfabetização, o qual vem sendo empregado nas outras áreas de conhecimento dos anos 

iniciais, como é o caso da matemática. 

Nosso propósito, neste capítulo, é relembrar os conceitos de alfabetização e 

letramento apresentados por Soares(2009), a partir de uma breve análise do seu trabalho, 

Letramento: um trema em três gêneros. Fundamentados na conceituação proposta por essa 

autora, buscaremos estabelecer uma relação entre esses conceitos e os conceitos de 

"numeramento” e “alfabetização matemática". Para tal compreensão, acreditamos ser 

imprescindível traçar uma linha histórica sobre a alfabetização no Brasil.  

Dito isso, num primeiro momento, faremos uma revisão sucinta da história da 

alfabetização brasileira. Em seguida, elencaremos os conceitos de alfabetização e letramento 

trazidos por Soares (2009) e, por fim, pontuaremos as características que convergem para a 

formação de novos conceitos como o do numeramento e da alfabetização matemática. 

 

2.1 Breve história da alfabetização no Brasil 

 

A história (oficial) da alfabetização no Brasil remonta aos idos do século XIX, 

quando foi promulgada, por meio de um decreto imperial, a primeira lei que determinava a 

criação das escolas de primeiras letras. Nessas escolas, os meninos deveriam aprender a ler e a 

escrever, a gramática da língua nacional, os princípios cristãos e a doutrina religiosa católica, 

além das operações aritméticas e noções decimais e da geometria (MORAIS; ARAÚJO, 

2010). 

O que essas crianças deveriam alcançar ao final desse período era a habilidade de 

codificar e decodificar a escrita. E, assim, durante uma longa trajetória, ensinar a ler e a 
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escrever significava transmitir saberes baseados no treino mecânico das habilidades da leitura 

e da escrita, tendo a memorização e a repetição como ações fundamentais do ensino. 

Para Mortati (2006), a história da nossa alfabetização caminha paralelamente com 

a história dos métodos que foram adotados no processo de ensino da leitura e escrita. Foi a 

partir das discussões sobre os métodos e a forma que eles se voltavam para o ensino da leitura 

e da escrita, ainda compreendida como um treino de caligrafia, que o termo “alfabetização” 

passou a ser utilizado para caracterizar a fase inicial de escolarização. 

As concepções tradicionais, estruturalistas e inatistas dos métodos para o ensino e 

a aprendizagem da língua foram, por muito tempo, vivenciadas na escola. Dessa forma, a 

alfabetização se resumia a aprender a ler e escrever os textos das cartilhas, o que gerava, 

como consequência, a inoperância de compreender os escritos que circulavam socialmente, 

pois os mesmos não mantinham relação com as práticas sociais (JOSEFI, 2010). 

Isso convergiu para o surgimento de novas urgências políticas e sociais, 

principalmente com o fracasso das escolas de alfabetização. Ao ser introduzido o pensamento 

construtivista a partir da Psicogênese da Língua Escrita (2008), inicia-se, na década de 1980, 

o processo de mudança na educação brasileira. Podemos dizer que a principal consequência 

foi o deslocamento das discussões sobre os métodos de ensino para os processos de ensino e 

de aprendizagem (MORTATI, 2006). O que preocupava os pesquisadores e, também, o 

professor da alfabetização não era mais (ou apenas) o como ensinar, mas como as crianças 

aprendiam. 

Para tanto, as pesquisadoras buscaram esclarecer que aquelas concepções de 

ensino através dos métodos eram inadequadas, e, para elas, ler e escrever eram processos 

construídos pelas crianças. Como nos esclarece Albuquerque (2011, p. 128): 

 

Segundo esta linha teórica, a criança, no processo de apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA), elabora hipóteses vivenciando conflitos, formulações e 

reformulações sobre esse sistema (FERREIRO, 1987). Assim, se antes a 

alfabetização era tratada como uma questão de escolha do melhor e mais eficaz 

método de ensino, a partir das contribuições dos estudos sobre a Psicogênese da 

Língua Escrita, o ensino da leitura e da escrita passou a considerar os conhecimentos 

das crianças sobre a escrita. 

 

Adentrando a essas discussões, Soares (2009) passa a considerar a alfabetização 

um termo/conceito multifacetado, que, para ser compreendido, necessitava envolver 
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diferentes áreas do conhecimento, como Didática, Pedagogia, Linguística, História, 

Psicologia, Psicolinguística, Neurociências.  

Nesse contexto de mudanças históricas das práticas sociais, educacionais e 

políticas,surge,na década de 90, o letramento, que buscava atender às novas demandas 

(sociais) da escrita e da leitura, fomentando discussões, tanto no meio acadêmico como na 

escola. A partir daí, surgiram novas inquietações sobre a alfabetização ser vista apenas como 

um período de aquisição da leitura e da escrita, passando a ser pensada como um processo que 

englobava e articulava as diferentes áreas do conhecimento (MORTATI, 2006).  

Na próxima seção continuaremos a abordar a alfabetização e o letramento. Temos 

a intenção de nos aprofundar nesses conceitos, pois reconhecemos que os mesmos 

possibilitaram o surgimento de outros, como o numeramento e alfabetização matemática, 

sendo este último o nosso foco de estudo. 

 

2.2 Alfabetização e Letramento por Magda Soares 

 

Como vimos anteriormente, a alfabetização brasileira sofreu transformações no 

decorrer de sua história, suscitando o aparecimento dos conceitos de alfabetização e de 

letramento. Apesar de tais modificações, a escola ainda enfrenta o desafio de incorporar todos 

os alunos não só à cultura da língua escrita, mas também às demais culturas escolares, 

científicas e sociais.  

A reconstrução e reconceitualização do ensino são fundamentais para a adoção de 

novas práticas pedagógicas que enfrentem esse desafio e que possibilitem a crianças, jovens e 

adultos se tornarem uma comunidade de leitores e escritores, seja da língua escrita ou de outra 

linguagem, como a matemática. 

Apesar de existirem outros autores como Kleiman (1995), Santos (2005), Tfouni 

(1995) que trabalham com o conceito de letramento, entendemos que o conceito apresentado 

por Soares (2009) atende aos encaminhamentos do nosso estudo. Por conta disso, faremos 

algumas considerações sobre os conceitos de alfabetização e deletramentodessa autora, cujas 

pesquisas trouxeram influências para a constituição do conceito de alfabetização matemática. 
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Ressaltamos que a nossa intenção não é esmiuçar as questões da língua materna, e sim 

instaurar as relações que se aproximaram para a alfabetização em matemática. 

Por conta da extensão do trabalho de Soares (2009) acerca da alfabetização e do 

letramento e por termos como objetivo, nesse capítulo, apenas o estabelecimento das relações 

entre esses conceitos com os novos conceitos que despontaram na linguagem matemática, 

adotamos a visão de Soares (2009), por assentar os esclarecimentos necessários a nossa 

pesquisa. Partimos do questionamento que nos faz essa autora: “Que novo fato, ou nova ideia, 

ou nova maneira de compreender a presença da escrita no mundo social trouxe a necessidade 

desta nova palavra: letramento?” (SOARES, 2009, p.16, grifo do autor). 

Como já mencionamos, as urgências sociais, políticas e educacionais foram 

fundamentais, pois 

 

[...] passamos a enfrentar essa nova realidade social em que não basta apenas saber 

ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder 

às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente – daí o 

recente surgimento do termo letramento [...]. (SOARES, 2009, p. 20,grifo do autor). 

 

Foram as mudanças históricas das práticas sociais que preconizaram a necessidade 

de atender a essa nova maneira de vermos a escrita e a leitura. Essas mudanças acreditam que 

um sujeito analfabeto não seria necessariamente um sujeito iletrado, pois este está inserido 

nas práticas sociais de escrita e se interessa por elas. O que ocorre também com as crianças 

que ainda não foram alfabetizadas. 

Nesse sentido, Soares (2009, p. 38) conclui que “Portanto: letramento é o 

resultado da ação de ‘letrar-se’, se dermos ao verbo ‘letrar-se’ o sentido de ‘torna-se letrado’ 

[...]”. Para ela, entendemos o significado da palavra letramento quando percebemos que 

apenas saber ler e escrever não é suficiente para que as pessoas vivam (dignamente) em 

sociedade. 

 

[...] o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 

escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a 

escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita [...] 

letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas 

práticas sociais de leitura e de escrita. (SOARES, 2009, p. 40-44). 
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Compreendemos que as práticas sociais de leitura e escrita se estendam às demais 

linguagens, como a matemática, e que, para o seu atendimento, seja necessário atrelar ao fazer 

pedagógico “duas ações distintas, mas não inseparáveis”: o alfabetizar e o letrar.  

Assim, na seção seguinte iremos equivaler às características dos conceitos de 

alfabetização e letramento trazidos por Soares (2009) à linguagem matemática. Para nós, a 

equivalência dessas propiciou se considerar a matemática nos anos iniciais como 

conhecimento que se constitui dentro do processo de alfabetizar e letrar. 

 

2.3 Numeramento e alfabetização matemática  

 

Ainda nos deparamos com o “ruído” de incompreensão quando se fala em 

alfabetização matemática. Isso se evidencia por conta do lugar que a alfabetização teve e 

ainda tem na história da nossa educação. Ao longo desse capítulo, procuramos estabelecer as 

relações existentes entre os conceitos de letramento e alfabetização, concebidos enquanto 

língua materna, no ensino da matemática nos anos iniciais.  

A ideia, nesta seção, é delinear as compatibilidades desses conceitos aos de 

“numeramento” e “letramento” no âmbito da alfabetização matemática. Apesar de o nosso 

foco principal ser a Alfabetização Matemática, traremos o conceito de numeramento por este 

estar intrinsecamente ligado ao letramento. É importante, contudo, ressaltar que não é nossa 

intenção aprofundar uma discussão entre a diferença desses os termos, mas apenas de pontuar 

a existência de ambos, na direção de que um tem caminhado ao lado do outro. 

Os termos letramento e numeramento se originam de palavras inglesas e, de 

acordo com Soares (2009), letramento é palavra criada, traduzida “ao pé da letra” do inglês 

literacy, atribuída à utilização social da escrita e da leitura. Já o numeracy foi inicialmente 

traduzido no Brasil como numeramento e se configurava como a alfabetização matemática, 

relacionada ao processo de escolarização (MENDES, 2005). 

De acordo com Júnior, Fernandes e Lima (2012), o numeramento delimita-se 

como um novo fenômeno, em que é preciso dominar tanto as habilidades matemáticas quanto 

as do letramento. Entre as habilidades matemáticas estariam a condição de se comunicar, ler e 
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escrever, estabelecendo as conexões quantitativas e matemáticas dentro de diferentes 

contextos e demandas sociais.   

Já Galvão e Nacarato (2013) entendem que o numeramento tem uma relação 

intrínseca com o letramento e que este vem sendo adotado para diferenciar os conceitos de 

Alfabetização Matemática e letramento matemático. Além disso, os autores supracitados 

compreendem o letramento matemático como conceito mais amplo do que o numeramento, 

quando relacionados ao uso da matemática nas práticas socais.  

Por fim, Mendes (2005, p. 6-7) esclarece que: 

 

[...] ao focalizarmos o numeramento, podemos nos reportar às diversas práticas 

sociais, presentes na sociedade, que moldam os eventos de numeramento em 

contextos diversos. Na verdade, creio que, talvez, não seja possível identificar um 

evento exclusivamente de numeramento, pois de algum modo a escrita e a leitura 

podem estar associadas à realização desses eventos. Indo além, as formas de 

representação escrita nos diversos eventos de numeramento podem ir além da escrita 

numérica, abarcando outras formas de representação como, por exemplo, a visual 

(leitura de gráficos, representações geométricas, representações do espaço etc.). 

 

Diante dessas diversas visões, percebemos que os conceitos de numeramento e 

letramento matemático perpassam pelo letramento da língua materna, transpondo-se nas 

práticas sociais da leitura e da escrita. Com relação à alfabetização matemática, esta tem se 

apresentado por diferentes conceitos, os quais vamos apresentar apenas para ilustrar o que tem 

sido encontrado nas pesquisas recentes.  

Em seu trabalho, Mendes (2005) expõe distintas conceitualizações sobre a 

Alfabetização Matemática, entre elas a de Danyluk (2002), que define a “alfabetização 

matemática” como a ação de aprender a ler e escrever a linguagem matemática usada nas 

primeiras séries de escolarização, como uma aquisição individual dos códigos matemáticos.  

O conceito apresentando pela autora citada acima se conecta ao conceito primário 

da alfabetização da escrita e da leitura, compreendida como a aquisição de um código,sem 

adotar os enfoques sociais. 

Outro conceito trazido por Mendes (2005) é o do autorSkovsmose (2001, 2005), 

que vê a Alfabetização Matemática não apenas como aquisições individuais de um código, 

mas como conhecimento que se insere nas discussões sobre o impacto da matemática nas 

práticas sociais. Esse conceito se aproxima ao conceito de letramento que apresentamos na 
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seção anterior. Nesse sentido, a alfabetização matemática relaciona-se aos saberes eàs práticas 

da matemática na sociedade. 

Esse conceito se aproxima do que entendemos enquanto Alfabetização 

Matemática, fenômeno multifacetado que compreende não só a aquisição dos códigos 

matemáticos, mas que permite a reflexão dos conhecimentos e o seu uso nas diversas práticas 

sociais. 

Nesta primeira parte do trabalho, consideramos pertinente apresentar o contexto 

histórico da alfabetização no Brasil, seguido dos conceitos de alfabetização e letramento, por 

compreendermos que estes se enquadrem no processo de ensino da matemática nos anos 

iniciais. 

Antes de apresentarmos o nosso conceito sobre a Alfabetização Matemática, 

adotamos o termo Alfabetização Matemática, que até aqui, está caracterizado pelaperspectiva 

inovadora que entende a Matemática como uma construção histórica, a partir de diferentes 

culturas e que, apesar de ser uma ciência exata, pode e deve desenvolver habilidades para 

resolver situações escolares e também nos usos sociais. 

No próximo capítulo, vamos apresentar como se constitui a Alfabetização 

Matemática nos documentos oficiais Sistema Educacional Brasileiro, para assim, trazermos o 

nosso conceito final sobre ela.  
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3 A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA SOB A ÓTICA DOS DOCUMENTOS 

OFICIAIS 

 

Pensar a escola e o ensino sem pensar o que está posto, enquanto orientação 

curricular, se evidencia na atualidade como uma dicotomia pedagógica, isso porque são essas 

orientações que fornecerão subsídios ao trabalho do professor. Como o próprio nome diz, elas 

orientam e também organizam a práxis pedagógica, não apenas em escala nacional, mas 

também as diretrizes das secretarias de educação estadual e municipal, bem como as escolas 

em seus projetos político-pedagógico, e os professores, na reflexão sobre o que ensinar 

durante o ano letivo.  

Neste capítulo, buscaremos compreender como os documentos oficiais, que 

normatizam o currículo escolar, tratam o conceito de alfabetização matemática. Para 

tanto,faremos breve discussão sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática 

(BRASIL, 1997) e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998), numa adoção de perspectiva histórica para o ensino da matemática nos anos iniciais. 

Em seguida, recorreremos aos documentos Planejando a próxima década, conhecendo as 20 

metas do Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2014a), Ensino Fundamental de Nove Anos 

– Orientações Gerais (BRASIL, 2004), Ensino Fundamental de Nove Anos – Orientações 

para a inclusão da criança de seis anos (BRASIL, 2007), Elementos Conceituais e 

Metodológicos para a definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo 

de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012), por se inserirem 

num patamar documental mais recente.  

 

3.1 Documentos oficiais: perspectiva histórica da Alfabetização Matemática 

 

Antes de falarmos sobre a ampliação do ensino fundamental para nove anos e as 

novas demandas nas propostas curriculares para atender a formação do novo ciclo de 

alfabetização, depreendemos ser pertinente apresentar um panorama histórico de fomentação 

para o ensino da matemática nas orientações curriculares oficiais. Para tal, nesta seção 

resgatamos os Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática (BRASIL, 1997), a partir de 
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agora reportado como PCN, e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), que desse momento em diante será citado como RCNEI.  

O resgate desses documentos se dá pelo fato de os mesmos terem sido os 

primeiros documentos de orientação e organização curricular após a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9.394, de 1996, e por os mesmos atenderem às crianças de seis, sete e 

oito anos, idade que hoje compõe o ciclo de alfabetização. Não é intenção nossa nos 

delongarmos neles, mas, sim, discernirmos sobre as convergências que corroboraram na 

elaboração dos documentos pertinentes ao atual ciclo de alfabetização e de Alfabetização 

Matemática, cujos quais discorreremos na próxima seção.  

Evidentemente, o termo “Alfabetização Matemática” começou a se manifestar de 

maneira formalizada há pouco tempo. De acordo com Maia (2013, p. 23, grifosdo autor), “[...] 

a Alfabetização Matemática ‘chegou’ às escolas embora ela já existisse [...] Porém, nas 

escolas e principalmente no Ensino Fundamental, esse termo não fazia parte do cotidiano 

escolar [...]”. 

Por conta disso, buscamos nas análises desses documentos a “essência” do 

conceito de alfabetização matemática que traçamos no capítulo anterior, compreendendo-o 

não só como a aquisição dos códigos matemáticos, mas permitindo a reflexão desses 

conhecimentos e o seu uso nas diversas práticas sociais.   

Apesar de, cronologicamente, os PCN (BRASIL, 1997) antecederem ao RCNEI 

(BRASIL, 1998), achamos conveniente observarmos primeiro o que apresenta ou em que se 

aproxima o documento da educação infantil sobre a Alfabetização Matemática. Fizemos essa 

escolha, pois o RCNEI atendia as crianças de seis anos, que hoje se encontram no primeiro 

ano do ensino fundamental. Nesse sentido, o documento aborda que: 

 

Fazer matemática é expor idéias próprias, escutar as dos outros, formular e 

comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e 

procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não 

realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para resolver problemas, entre 

outras coisas. Dessa forma as crianças poderão tomar decisões, agindo como 

produtoras de conhecimento e não apenas como executoras de instruções. Portanto, 

o trabalho com a Matemática pode contribuir para a formação de cidadãos 

autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver os problemas. 

(BRASIL, 1998, p. 207).  
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Percebemos que, nesse documento, a Matemática vai além da mera aquisição do 

seu código próprio. Ela se apresenta enquanto um conhecimento reflexivo e com muitas 

possibilidades de construção por parte do aluno. Ainda diante disso, quando falamos que é 

preciso fazer uso dos conhecimentos matemáticos nas práticas sociais, inferimos que essas 

práticas se constituem principalmente na formação de cidadãos autônomos. Assim, 

projetamos na matemática e no seu ensino, principalmente nos anos iniciais, as possibilidades 

de promover noções inerentes à transformação e construção da cidadania.  

Em consonância com essa ideia, os PCN trazem, logo na sua apresentação ao 

professor, a seguinte citação:  

 

Nosso objetivo é auxiliá-lo na execução de seu trabalho, compartilhando seu esforço 

diário de fazer com que as crianças dominem os conhecimentos de que necessitam 

para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel 

em nossa sociedade. (BRASIL, 1997, p. 5).  

 

Ou seja, cabe ao professorpropiciar, no ensino da matemática, o domínio desse 

conhecimento, como ferramenta indispensável para a promoção da consciência social e cidadã 

dos seus alunos no espaço em que vive. O documento vai além, ao considerar/refletir que 

“[...] a Matemática desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida 

cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento 

essencial para construção de conhecimentos em outras áreas curriculares [...]” (BRASIL, 

1997, p. 15). 

Entendemos que os dois documentos atendem ao que concebemos como 

alfabetização matemática e, como reforçam Galvão e Nacarato (2013, p. 84), que “[...] ser 

alfabetizado [matematicamente] (grifo nosso) significa saber ler, escrever, interpretar textos e 

possuir habilidades matemáticas que o façam agir criticamente na sociedade”. 

Para o RCNEI (BRASIL, 1998), ao se iniciar um trabalho com as noções 

matemáticas, os professores devem ter em mente que estas deverão corresponder a uma 

necessidade social para que as crianças participem, compreendam e modifiquem o seu mundo, 

a partir de diferentes conhecimentos e habilidades promovidas com o ensino da matemática. 

Condições que para os PCN também são relevantes, como podemos perceber, quando dizem 

que: 
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Um currículo de matemática deve procurar contribuir, de um lado, para a 

valorização da pluralidade sociocultural, impedindo o processo de submissão no 

confronto com outras culturas; de outro, criar condições para que o aluno transcenda 

um modo de vida restrito a um determinado espaço social e se torne ativo na 

transformação do seu ambiente. (BRASIL, 1997, p. 25). 

 

As considerações apontadas demonstram uma parcela do que consideramos ser a 

Alfabetização Matemática. E apresentam a matemática como componente importante para a 

transformação da sociedade.  

Outro aspecto abordado pelos documentos é o estabelecimento da relação entre a 

língua materna e a linguagem matemática: “[...] se para a aprendizagem da escrita o suporte 

natural é a fala, que funciona como elemento de mediação [...] na aprendizagem da 

matemática a expressão oral também desempenha um papel fundamental” (BRASIL, 1997, p. 

45-46). 

Esse aspecto aparece enquanto objetivo de aprendizagem no RCNEI: “Comunicar 

idéias matemáticas, hipótese, processos utilizados e resultados encontrados em situações-

problema relativas a quantidades, espaço físico e medida, utilizando a linguagem oral e a 

linguagem matemática” (BRASIL, 1998, p. 215). Dessa forma, o aluno é levado a pensar, 

falar e escrever sobre matemática utilizando elementos da língua materna, para que o uso da 

linguagem matemática não se torne algo de difícil compreensão a ele. Entendemos que estas 

relações perpassam a compartimentalização ou hierarquização de conhecimentos, ressaltando 

a importância da transdisciplinaridade para o ensino nos anos inicias. 

Dentre os diversos aspectos apresentados pelos documentos, pontuamos também a 

história da matemática como um recurso para o seu ensino durante o período de alfabetização. 

Esse aspecto parece ser exclusivo dos PCN, que abordam que:  

 

O conhecimento matemático deve ser apresentando aos alunos como historicamente 

construído e em permanente evolução. O contexto histórico possibilita ver a 

Matemática em sua prática filosófica, científica e social e contribui para a 

compreensão do lugar que ela tem no mundo. (BRASIL, 1997, p.19). 

 

Para o documento, a utilização desse recurso permite ao professor um momento 

de transposição didática, ao situar a matemática como uma criação a partir das necessidades 

humanas, favorecendo o desenvolvimento de atitudes e valores ao conhecimento matemático, 

bem como, possibilitando esclarecer as ideias matemáticas que estão sendo construídas pelos 

alunos. 
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O papel do professor também se destaca como importante no ensino da 

matemática nesses documentos. Ressaltamos esse aspecto, porque a nossa pesquisa se assenta 

no fazer pedagógico e os professores do ciclo de alfabetização ou o professor alfabetizador – 

nomenclatura adotada pelas publicações atuais – têm recebido destaque, em especial, ao 

processo de alfabetizar.  

De acordo com o RCNEI, é papel do professor entender que: 

 

[...] a continuidade da aprendizagem matemática não dispensa a intencionalidade e o 

planejamento. Reconhecer a potencialidade e a adequação de uma dada situação 

para aprendizagem, tecer comentários, formular perguntas, suscitar desafios, 

incentivar a verbalização pela criança etc., são atitudes indispensáveis do adulto. 

(BRASIL, 1998, p.213). 

 

Nesse sentido, o professor deve estar atento aos conteúdos matemáticos que serão 

selecionados para o seu planejamento, além das diversas ações que devem acontecer e intervir 

na aprendizagem e na construção dos conhecimentos matemáticos, sendo importante 

considerar os conhecimentos prévios que serão apresentados pelas crianças, procurando 

integrar o trabalho com a matemática ao cotidiano infantil (BRASIL, 1998). 

Sobre o papel do professor, entre as muitas questões que nos chamaram a atenção 

nos PCN, destacamos a importância de o professor “[...] ter a clareza de suas próprias 

concepções sobre a Matemática, uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas 

pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão 

intimamente ligadas a essas concepções” (BRASIL, 1997, p. 29). 

Ter claro a matemática que quer/sabe ensinar, possibilita ao professor pensar 

sobre a sua prática. Um professor que compreende a matemática como conhecimento fechado, 

linear, sem interações com meio, provavelmente irá ensiná-la a partir de procedimentos de 

memorização e repetição, desconsiderando o processo reflexivo de seus alunos. Entretanto, se 

um professor vê a matemática como temos buscado apresentar nesse trabalho, reflexiva, 

interativa, como um processo que se constrói e se constitui ao longo da vida, muito 

possivelmente que ele “[...] estimule os alunos a desenvolver atitudes de organização, 

investigação, perseverança” (BRASIL, 1997, p.49) perante a matemática. 

Ainda para os PCN: 

 

Além de organizador, o professor também é consultor nesse processo. Não mais 

aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele que fornece as 
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informações necessárias, que o aluno não tem condições de obter sozinho. Nessa 

função, faz explanações, oferece materiais, textos, etc. (BRASIL, 1997, p. 31). 

 

Maia (2013) entende que o documento não traz um modelo de proposta de 

trabalho para o professor, mas é necessário que este domine algumas metodologias de ensino. 

O que se enfatiza, no papel do professor, é a possibilidade de autonomia para ensinar a 

matemática. Autonomia não no sentido de laissez faire, mas uma autonomia crítica-reflexiva 

da sua prática, em que as estratégias devem ser pensadas na busca de se alcançar os objetivos 

de ensino para os anos iniciais.  

Em relação aos conteúdos que fazem parte da matemática nos anos iniciais, o 

RCNEI apresenta três “blocos de conteúdos”: Números e Sistema de numeração, Grandezas e 

Medidas e Espaço e Forma. Para o documento, o ensino a partir desses conteúdos deve 

acontecer de maneira que se construam conceitos e procedimentos específicos da matemática. 

Para tanto: 

 

Propõe-se a abordagem desses conteúdos de forma não simplificada, tal como 

aparecem nas práticas sociais. Se por um lado isso implica trabalhar com conteúdos 

complexos, por outro lado, traz implícita a ideia de que a criança vai construir seu 

conhecimento matemático por meio de sucessivas reorganizações ao longo da sua 

vida. (BRASIL, 1998, p. 217). 

 

Nos PCN, o trabalho com os conteúdos se configura em quatro blocos: Números e 

Sistema de numeração, Grandezas e Medidas, Espaço e Forma e Tratamento da Informação. 

Apesar da organização por blocos, o professor deve trabalhá-los da forma mais integrada 

possível. Para o documento, o trabalho deve ser realizado assim, pois,  

 

O primeiro ciclo tem, portanto, como característica geral o trabalho com atividades 

que aproximem o aluno das operações, dos números, das medidas, das formas e 

espaço e da organização de informações, pelo estabelecimento de vínculos como os 

conhecimentos com que ele chega à escola. Nesse trabalho, é fundamental que o 

aluno adquira confiança em sua própria capacidade para aprender Matemática e 

explore um bom repertório de problemas que lhe permitam avançar no processo de 

formação de conceitos. (BRASIL, 1997, p. 50). 

 

Vimos que, no RCNEI, o Tratamento da Informação não se constituía enquanto 

bloco de conteúdo, o que não significa, necessariamente, que isso não precisava ser 

trabalhado com as crianças da educação infantil. Além disso, a sua sistematização pode 

acontecer por meio de estratégias não diretivas.  Não temos o propósito de falar sobre cada 
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um desses blocos nessa seção, o intuito é perceber se houve ou não continuidade nessa 

organização dos conteúdos matemáticos com as mudanças curriculares. 

Percebemos, em nossas análises, o quanto os PCN e o RCNEI trazem, de forma 

subliminar, o conceito de alfabetização matemática. A próxima seção irá tratar dos 

documentos mais recentes que, assim como os que aqui foram analisados, compreendem o 

ensino da matemática no processo inicial de escolarização. 

 

3.2 O ciclo de alfabetização e a alfabetização matemática: o que nos dizem os 

documentos recentes? 

 

Com esta seção, temos o intuito de entender como se constituiu o atual ciclo de 

alfabetização e de que forma esse suscitou a constituição da Alfabetização Matemática. 

Elencamos, para isso, quatro publicações oficiais: Planejando a próxima década, conhecendo 

as 20 metas do Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2014a), chamado aqui de “plano 

decenal”; Ensino Fundamental de Nove Anos – Orientações Gerais (BRASIL, 2004), 

abordado nesse trabalho como “Orientações Gerais para o EF”;Ensino Fundamental de Nove 

Anos – Orientações para a inclusão da criança de seis anos (BRASIL, 2007), nomeado como 

“Orientações para inclusão do EF”; e Elementos Conceituais e Metodológicos para a 

definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º 

e 3º Anos) do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012), que utilizaremos com a sigla DDA, 

fazendo menção a Definição dos Direitos de Aprendizagem. 

As três primeiras publicações fazem referência ao ensino fundamental de nove 

anos. No primeiro, nos atentamos à sua origem; nos dois seguintes, como o próprio nome diz, 

nos pautamos nas orientações de mudança pedagógica para atender às crianças de seis anos. O 

último documento compreende a conceituação e constituição curriculardo ciclo de 

alfabetização e, por conseguinte, da Alfabetização Matemática. Consideramos como de maior 

importância para o nosso trabalho, pois promove articulação com os nossos próximos 

capítulos.  

Depois de o Plano Nacional da Educação (PNE) ser aprovado como uma 

exigência constitucional, estados e municípios tiveram que adotá-lo como base para a 
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elaboração dos seus planos educacionais.Com metas a serem alcançadas, o plano decenal, se 

apresenta como um documento que contextualiza as 20 metas do PNE e tem como objetivo 

aproximar para as relevâncias de cada uma.  

A partir da necessidade de universalização da alfabetização e da ampliação da 

escolaridade, foi instituída a meta 02: “[...] universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) 

anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (catorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PNE” (BRASIL, 2014a, p. 9). 

De acordo com o plano decenal (BRASIL, 2014a), essa medida incorpora as 

decisões de uma política educacional na garantia de melhor qualidade no processo de 

escolarização. Para isso, foi efetivada a Lei 11.274/2006, ampliando para nove anos o ensino 

fundamental e visando, dessa forma, 

 

Assegurar a todos um tempo mais prolongado de permanência na escola, oferecendo 

maiores oportunidades de aprendizagem, de modo que os alunos prossigam nos seus 

estudos e concluam, com qualidade, a educação básica. Essa qualidade implica 

assegurar um processo educativo respeitoso e construído com base nas múltiplas 

dimensões e na especificidade do tempo da infância. (BRASIL, 2014a, p. 19). 

 

Garantir como direito um maior tempo para que as crianças permaneçam na 

escola, assegurando as suas especificidades, se coloca como desafio nessa meta. Não basta 

ampliar o ensino fundamental, é preciso também recriá-lo.  

Pensando nisso, foram estabelecidas as orientações gerais para o EF, entendendo 

que:“[...] não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da 

tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos 

em um Ensino Fundamental de nove anos, considerando o perfil de seus alunos” (BRASIL, 

2004, p.17). 

Assim, entendemos que, quando se fala em assegurar as especificidades das 

crianças, é preciso pensar na infância enquanto momento de desenvolvimento e 

aprendizagem, que tem no lúdico, talvez, o recurso/ação de maior importância para essa fase.  

Precisamos compreender que as crianças que foram incluídas no ensino 

fundamental não deixaram de ser crianças de seis anos. Esse aspecto aparece no texto das 

orientações gerais para o EF, ao esclarecer que são as “[...] características das crianças de seis 

anos que as distinguem das outras faixas etárias, sobretudo pela imaginação, a curiosidade, o 
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movimento e o desejo de aprender aliados à sua forma privilegiada de conhecer o mundo por 

meio do brincar” (BRASIL, 2004, p. 19). 

Com a mudança do Ensino Fundamental, essas crianças foram as mais visadas. 

Mas, ao se olhar para o ciclo de alfabetização, não se pode deixar de considerar as outras 

faixas etárias que o compõem. Do nosso ponto de vista – e parece que também dos 

documentos oficiais – o respeito ao tempo da infância do ciclo precisa estar imbricado no 

processo educativo, para que o mesmo possa ser assegurado com qualidade em suas múltiplas 

dimensões.  

Nesse sentido, é muito importante que a escola e os professores repensem a sua 

prática de maneira contínua.  Isso só se torna possível com a compreensão de que esta é “[...] 

a oportunidade de rever currículos, conteúdos e práticas pedagógicas não somente para o 

primeiro ano, mas em todo o ensino fundamental” (BRASIL, 2007, p. 8). 

Além das especificidades infantis, é preciso levar em consideração que as crianças 

desse ciclo, em especial as de seis anos, estão em constante descoberta sobre o mundo letrado. 

Tenha ela feito parte da educação infantil ou não, nesse período começam a surgir as 

“inquietações conscientes” acerca das letras e dos números. Nesse momento, costumam se 

questionar acerca do que sabem sobre esses símbolos e signos. Por isso, a importância de 

transformar a sala de aula num ambiente alfabetizador em que não se tenha acesso apenas ao 

mundo letrado, mas também que se interaja com e dentro dele. 

Tanto o documento que fala sobre as orientações gerais quanto o que fala sobre as 

de inclusão acreditam na importância de se alfabetizar nesse ciclo. De acordo com as 

Orientações Gerais para o EF (BRASIL, 2007, p. 8), “A ampliação do ensino fundamental 

para nove anos significa, também, uma possibilidade de qualificação do ensino e da 

aprendizagem da alfabetização e do letramento, pois a criança terá mais tempo para se 

apropriar desses conteúdos”. 

É por isso que as Orientações Gerais para o EF (BRASIL, 2004, p. 21) esclarecem 

que o professor precisa, “[...] ao trabalhar o processo de alfabetização das crianças, apresentar 

a escrita de forma contextualizada nos seus diversos usos”. Nesse ponto, o trabalho do 

professor alfabetizador é imprescindível. Cabe a ele planejar e mediar atividades que sejam 
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significativas, desafiantes, buscando sempre a expansão dos conhecimentos dos seus alunos, 

ampliando as suas experiências escolares e sociais. 

No bojo dessas reflexões, e apesar de os documentos que abordam a ampliação do 

ciclo de alfabetizaçãoabrangerem com maior conotação a alfabetização na língua escrita, 

encontramos neles as congruências para se considerar a Alfabetização Matemática. Afinal, já 

é sabido que, na contemporaneidade educacional, não concebemos mais uma alfabetização 

restrita, mas a de múltiplas facetas. Isso nos direciona a interagir, a partir de agora, com a 

Alfabetização Matemática propriamente dita e explicitada nos Elementos Conceituais e 

Metodológicos para a definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo 

de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental(2012), ou simplesmente DDA.  

Não poderíamos deixar de mencionar e discutir um pouco sobre a organização 

desse documento, que tem, na história da alfabetização brasileira e no movimento do seu 

currículo, pontos de partida para a definição dos direitos de aprendizagem. Sob a orientação 

do Ministério da Educação (MEC) e a partir de intensa discussão, “[...] foram estabelecidos 

alguns princípios acerca da alfabetização nas escolas públicas” (BRASIL, 2012, p.16). 

Esses princípios reforçaram a necessidade de uma ação conjunta da federação, 

com os estados e municípios em prol da alfabetização. Essa articulação formalizou o 

programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), no ano de 2012, 

voltado inicialmente para a língua portuguesa. Entendemos o programa como a ação macro do 

processo de alfabetizar todas as crianças até oito anos e que tem como princípio norteador a 

meta 05 do PNE: “[...] alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) 

ano do ensino fundamental”. 

Pensando nisso, na implementação do ciclo de alfabetização e no asseguramento 

dos direitos de aprendizagem das crianças efetivou-se a 

 

[...] meta-compromisso de alfabetizar/letrar todas as crianças do Brasil até seus 08 

anos de idade (meta 05 do PNE), o que demanda que a implantação do Ciclo de 

Alfabetização constitua-se em um grande empenho relativo às metas e condições 

para e exequibilidade do Programa. (BRASIL, 2012, p. 18). 

 

O PNAIC tem a suas ações apoiadas por quatro eixos de atuação, sendo eles: 1. 

Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores de 

estudos; 2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e 



38 

 

 

 

tecnologias educacionais; 3. Avaliações sistemáticas; 4. Gestão, controle social e mobilização 

(BRASIL, 2014b). 

A formação continuada dos professores alfabetizadores se apresenta como eixo 

principal do programa, já que é o professor o principal articulador das ações em sala de aula e 

do processo de alfabetização. Nesse sentido, o PNAIC busca “[...] contribuir para o 

aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores” (BRASIL, 2012, p. 5).  

Entre as contribuições, se fazem presente as referências curriculares e 

pedagógicas, que podem nortear e auxiliar as ações dos professores, além de promover 

conhecimento acerca do ciclo de alfabetização e o entendimento de que a meta de alfabetizar 

se cumpre na linguagem escrita, bem como nos diferentes componentes curriculares, como a 

matemática. 

A fim de orientar os professores, o DDA concebeu para cada área de 

conhecimento Eixos Estruturantes e Objetivos de Aprendizagens direcionados a cada um 

deles. Os objetivos estão organizados em sequência progressiva para cada ano do ciclo e 

compreendem uma escala de desenvolvimento contínuo, como podemos observar no quadro a 

seguir: 

 

Tabela 1 – Escala e significado dos objetivos dos Eixos Estruturantes do DDA. 

ESCALA SIGNIFICADO 

I – Introduzir 
Mobilizar as crianças para que iniciem, formalmente, a relação com os 

conhecimentos referentes aos objetivos a ele associados. 

A – Ampliar Mobilizar as crianças a expandir esta relação. 

C – Consolidar 
Mobilizar as crianças para sistematizar conhecimentos no processo de 

aprendizagem. 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 22. 

 

Essa escala fornece ao professor um acompanhamento do desenvolvimento da 

criança no decorrer dos três anos do ciclo, além de motivar um processo avaliativo contínuo, 

em que o professor pode ter conhecimento de quais ações ainda são necessárias para que a 

criança esteja alfabetizada.  

No tocante àAlfabetização Matemática, nesta seção, iremos elencar os direitos de 

aprendizagem. É importante ressaltar que o DDA entende que: 

 

O objetivo do trabalho com a Matemática nas séries/anos iniciais é dar a 

oportunidade para que as crianças coloquem todos os tipos de objetos, eventos e 

ações em todas as espécies de relações, sendo importante que as atividades 

propostas sejam acompanhadas de jogos e de situação-problema e promovam a troca 
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de ideias entre as crianças. Especialmente nessa área é fundamental o professor fazer 

perguntas às crianças para poder intervir e questionar a partir de suas lógicas. 

(BRASIL, 2012, p. 23-24). 

 

De acordo com essa colocação, o documento apresenta alguns conceitos sobre a 

Alfabetização Matemática. Os conceitos que serão apresentados estão instituídos dentro da 

proposta de Soares (2009), de “alfabetizar letrando”, em que os processos de alfabetização e 

letramento devem ser integrados, levando em consideração o que as crianças já trazem para 

escola, para sua efetiva aprendizagem. Por tal motivo, o DDA entende que: 

 

A alfabetização matemática é o processo de organização dos saberes que a criança 

traz de suas vivências anteriores ao ingresso no Ciclo de alfabetização, de forma a 

levá-la a construir um corpo de conhecimentos matemáticos articulados, que 

potencializem sua atuação na vida cidadã. (BRASIL, 2012, p. 60). 

 

Ainda acerca da conceitualização sobre a Alfabetização Matemática, o DDA 

compreende que: 

 

A alfabetização matemática demanda a passagem por situações que promovam a 

consolidação progressiva das ideias matemáticas, evitando antecipar respostas a 

problemas e questionamentos vindos da criança em um processo cuja característica é 

desenvolver o pensamento lógico. No entanto, convém notar que a sistematização 

excessiva e o abuso da linguagem matemática podem ser prejudiciais ao 

desenvolvimento autônomo da criança em período de alfabetização. (BRASIL, 

2012, p. 61). 

 

Notamos, nesses dois conceitos apresentados pelo DDA (BRASIL, 2012) sobre o 

que é aAlfabetização Matemática, uma articulação ao que trazem os PCN (BRASIL, 1997) e 

o RCNEI (BRASIL, 1998) com relação ao ensino da matemática nos anos iniciais: a 

matemática contextualizada com as vivências de mundo trazidas pelas crianças e que infere 

esses saberes como conhecimentos prévios para ampliação e apropriação dos conteúdos 

matemáticos na escola e nos seus usos nas práticas sociais. 

Dados os conceitos, partiremos para os Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento da Área de Matemática. São apresentados cinco direitos e suas respectivas 

fundamentações no documento. O nosso intuito é realizar uma pequena análise sobre eles 

nessa parte do trabalho, deixando para o próximo capítulo os Eixos Estruturantes e seus 

Objetivos de aprendizagem. 

Para o DDA, a matemática não se limita às representações ou análises do real, o 

seu conhecimento deve servir para intervir no mundo. Para tal, faz-se necessário assegurar o 
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Direito 01: “Utilizar caminhos próprios na construção do conhecimento matemático, como 

ciência e cultura construída pelo homem, através dos tempos, em resposta a necessidades 

concretas e desafios próprios dessa construção” (BRASIL, 2012, p. 66). 

Assegurar esse direito significa inserir a História da Matemática no ciclo de 

alfabetização, visto que a matemática foi construída e reconstruída pelos homens, a partir de 

suas necessidades. Ao apresentá-la como construção histórica, as crianças sentem-se parte 

desse processo. 

Além disso, o conhecimento matemático desperta a curiosidade, desenvolve o 

raciocínio lógico, promove regularidades que favorecem a estruturação do pensamento. Por 

isso, é importante assegurar o Direito 02: “Reconhecer regularidades em diversas situações, 

de diversas naturezas, compará-las e estabelecer relações entre elas e as regularidades já 

conhecidas” (BRASIL, 2012, p. 67). 

Para tanto, as crianças precisam manipular objetos, desenhar, construir e 

desconstruir sequências, medir, comparar, classificar, por meio de uma observação ativa e 

situações de regularidade como essas possibilitam o desenvolvimento do eixo dos números, 

espaço e forma, além o início do cálculo algébrico. 

A linguagem matemática aparece como construção imprescindível no Ciclo de 

Alfabetização. A oralidade matemática, constituída no falar e conversar sobre matemática, são 

ações importantes para garantir o Direito 03: “Perceber a importância da utilização de uma 

linguagem simbólica universal na representação e modelagem de situações matemáticas como 

forma de comunicação” (BRASIL, 2012, p. 67). 

Por ser específica e universal, a linguagem matemática compreende símbolos e 

signos com significados próprios e, no processo de alfabetização matemática, é importante 

que o uso dessa linguagem garanta a formação dos conceitos matemáticos. 

Falar de e sobre matemática no Ciclo de Alfabetização também propicia a 

investigação matemática, que pode ser organizada por meio de situações-problema. Essas 

ações promovem a garantia do Direito 04: “Desenvolver o espírito investigativo, crítico e 

criativo, no contexto de situações-problema, produzindo registros próprios e buscando 

diferentes estratégias de solução” (BRASIL, 2012, p. 68). 
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As situações-problema promovem o conhecimento matemático, quando as 

crianças refletem, discutem, comparam e ampliam as suas ideias. Esse pode ser um rico 

momento, principalmente, quando as crianças sistematizam o seu registro, fazendo uso dele 

para comunicar o que aprenderam.  

Por fim, no Ciclo de Alfabetização, é importante o trabalho com o cálculo metal, 

seja ele exato ou aproximado, relacionado às situações cotidianas das crianças, garantindo 

dessa forma, o Direito 05: “Fazer uso de cálculo mental, exato, aproximado e de estimativas. 

Utilizar as Tecnologias da Informação e da Comunicação potencializando sua aplicação em 

diferentes situações” (BRASIL, 2012, p. 69). 

Além de articulado ao cálculo escrito, o uso de calculadoras pode ser um recurso a 

mais para o desenvolvimento do cálculo mental. Por meio de atividades que sejam 

significativas, as crianças podem fazer inferências, previsões, desenvolvendo sua autonomia 

de pesquisa. 

Ao longo desse capítulo, nos propusemos a apresentar, dentro das publicações 

oficiais, o conceito de Alfabetização Matemática, fosse implícito ou explícito, e a constituição 

do ciclo de alfabetização. Com as mudanças na concepção de alfabetização, foi consolidado o 

novo ciclo de alfabetização, com a inserção das crianças de seis anos no ensino fundamental, 

configurando, dessa forma, o Ensino Fundamental de Nove Anos. Dessa maneira, 

fomentaram-se também as mudanças curriculares, na busca da garantia dos Direitos de 

Aprendizagem, o que suscitou não só (re)pensar os conteúdos matemáticos, como os seus 

objetivos para os anos iniciais. 

Vimos que a Alfabetização Matemática é vista nas políticas públicas como 

determinado período que corresponde aum ciclo escolar, que é o ciclo de alfabetização. 

Dentro desse período, acontece o processo de Alfabetização Matemática, quetambém está 

relacionada ao processo do aluno, no caminho deste se apropriar (aquisição e uso) de 

conceitos básicos da matemática, os quais se referem ao conhecimento de número, as noções 

das relações espaciais, as medidas universais mais usadas na sociedade (m, l, kg etc.), entre 

outros conhecimentos matemáticos.  

Por conta disso, haverá momentos em nosso trabalho que o conceito de 

Alfabetização Matemática será apresentado com o significado de um ciclo escolar, sempre 
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sob a visão dos documentos oficiais, e momentos que usaremos o termo na perspectiva de 

processo de aprendizagem. Contudo, entendemos que para todo processo de aprendizagem na 

escola, faz necessário o processo de ensino, através do professor, foco do nosso estudo.  

No capítulo seguinte, trataremos dos conteúdos matemáticos e suas possibilidades 

para o ensino, a partir dos Eixos Estruturantes e os Objetivos de Aprendizagem dentro do 

processo de Alfabetização Matemática. 
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4 OS EIXOS ESTRUTURANTES DA MATEMÁTICA E AS POSSIBILIDADES PARA 

O SEU ENSINO 

 

Vimos, no decorrer deste trabalho, que as mudanças educacionais surgiram como 

uma necessidade de repensar a concepção tradicional da alfabetização da língua materna, que 

até então era aceita como mera aquisição do código linguístico. Ao se conceber que a 

apropriação da língua deveria estar contextualizada com as práticas vivenciadas socialmente, 

tendo o letramento como a base sólida para as reflexões sobre a leitura e a escrita, passou-se a 

acreditar na alfabetização enquanto processo que se constituía dentro e fora da escola. 

A ruptura desse paradigma iniciou a adoção de novas concepções da 

alfabetização, sugerindo que esta permeava as outras áreas do conhecimento, como a 

matemática. Nesse entendimento, as modificações (necessárias) do currículo trariam, como 

consequências, as transformações na prática pedagógica.  

Temos como finalidade, para o presente capítulo, articular o currículo formal, a 

partir dos Eixos Estruturantes da Matemática nos anos iniciais, compreendidos nos Elementos 

Conceituais e Metodológicos para a definição dos Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2012), e as possibilidades de reflexão sobre o ensino propostas pelos cadernos do 

PNAIC ao professor alfabetizador, bem como nas pesquisas publicadas na atualidade. 

A organização do capítulo faz consonância à ordem proposta pelos Eixos 

Estruturantes. Dessa forma, apresentaremos quatro seções que farão um paralelo aos seguintes 

eixos: Eixo número e operações, Eixo Espaço e forma, Eixo Grandezas e medidas e Eixo 

Tratamento da informação. Para nós, o Eixo Pensamento algébrico inclui e está incluído nos 

demais eixos, transcorrendo em todo processo de alfabetização. Em cada uma das seções, 

buscaremos confluir considerações acerca da prática pedagógica para os anos iniciais. Antes, 

porém, traremos algumas proposições sobre o trabalho com esses eixos na perspectiva da 

Alfabetização Matemática.  

De acordo com o DDA (BRASIL, 2012), os eixos não podem ser vistos como 

conteúdos dissociados, mas, sim, compilados numa integração em que os conceitos, as 
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propriedades, as estruturas e as relações desses sejam assimilados por meio de práticas 

pedagógicas que objetivem a Alfabetização Matemática.  

Essas práticas podem estimular as crianças a manifestarem seus conhecimentos 

matemáticos por diferentes registros, tais como o oral, o pictório e o escrito. Vimos, 

anteriormente, como a oralidade se faz importante nesse momento escolar, pois esta 

possibilita que a criança fale sobre o que compreendeu, desenvolvendo seu pensamento e 

refletindo sobre a sua ação ao objeto.  

Com relação ao desenho, na fase de alfabetização, as crianças recorrem a ele 

como recurso para organizar o seu pensamento, na busca de estratégias para resolver alguma 

situação-problema. Apesar da “informalidade”, o registro pictório fornece ao professor 

possibilidades de avaliar o que foi apreendido ou não pela criança. Já o registro escrito não se 

apresenta apenas como uma escrita matemática, pois sabemos que esta também precisa ser 

consolidada nos anos de alfabetização. Mas a escrita pode ser evidenciada a partir de textos 

que falem sobre os conhecimentos matemáticos trabalhados e aprendidos pelas crianças.  

Além disso, a produção de escrita na matemática tem papel fundamental para a 

resolução de uma situação-problema, já que são mobilizados não só o ato de escrever, mas a 

discussão coletiva e o planejamento do que escrever, a coleta de dados e a organização dessas 

informações, os recursos que foram utilizados e a solução da situação com textos matemáticos 

argumentativos.  

A resolução da situação-problema na Alfabetização Matemática tem como 

objetivo estabelecer a integração da Matemática ao seu uso real na sociedade. Por conta disso, 

ela deve ser vista na escola como o núcleo do desenvolvimento do saber matemático, tendo a 

participação ativa das crianças, por meio de suas hipóteses, mobilizando conceitos, 

procedimentos e, assim, se apropriando dos conhecimentos matemáticos  (BRASIL, 2012).  

Entretanto, os professores alfabetizadores devem ter claro que:  

 

Numa proposta pedagógica fundada em situação-problema, o ponto de partida não é 

o conteúdo escolar para a constituição da situação, mas o mergulho em diferentes 

contextos. Uma diferença fundamental do conhecimento matemático em situações-

problema é o fato de os conceitos e estruturas matemáticas estarem mais integradas 

na mobilização de diferentes conteúdos matemáticos. (BRASIL, 2012, p. 64). 

 

A integração dos conteúdos dentro da resolução de situações-problema é ponto-

chave no processo de Alfabetização Matemática, pois quando o ensino parte dessa integração, 
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as crianças podem estabelecer as relações matemáticas a cada aprendizado que fazem. Além 

disso, com a proposta da situação-problema, há maior interação entre os que participam 

dessas atividades, seja entre professor e aluno ou aluno e aluno.  

Em sintonia a isso, se estabelece a compreensão e reconhecimento de padrões, 

desenvolvendo o pensamento algébrico e que deve fazer parte de todos os eixos estruturantes. 

As proposições abordadas devem servir como uma provocativa inicial de reflexão 

para prática pedagógica em matemática nos anos iniciais. Seguiremos com as provocações, a 

partir dos eixos que estruturam o conhecimento matemático.  

 

4.1 Eixo números e operações 

 

Sabemos que as crianças, antes de entrarem na escola, já participam de diversas 

vivências com os números, até mesmo porque esses fazem parte de seu contexto social. O 

número está presente em todos os conteúdos matemáticos, seja direta ou indiretamente. Ao 

ingressarem no ciclo de alfabetização, as crianças são propiciadas a desenvolverem, além da 

contagem e das ideias das operações básicas, o significado do número, suas funções e o senso 

numérico. Nesta seção, elencaremos alguns pontos que correspondem a esse eixo. 

 

4.1.1 Números 

 

Entender o significado do número é importante para as crianças que estão no 

processo de alfabetização, pois isso permite a elas estabelecer relações lógicas pertinentes ao 

conhecimento matemático, como compreender as diferentes funções de uso do número, como 

codificar, quantificar, ordenar e medir. Para Spinillo (BRASIL, 2014d, p. 20), “[...] o sentido 

numérico é tanto de natureza inata como adquirida. Seu caráter inato ilustra que nascemos 

para a matemática e seu caráter adquirido ilustra o papel desempenhado pelas experiências 

sociais (formais e informais) com os números”. 

Segundo Kamii (2006, p. 15), “O número é a relação criada mentalmente por cada 

indivíduo”. Essa relação não se dá no campo real, mas sim no campo abstrato, das ideias ou, 

mais especificamente, no campo cognitivo do sujeito. É uma relação que se constrói de 
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maneira individual em cada criança, a partir do estabelecimento que a mesma faz entre as suas 

ações e o objeto de conhecimento. 

Ao desenvolver o sentido númerico, percebendo que os números cercam as 

diversas práticas sociais,as crianças tornam-se numeralizadas. Nessa direção, Nunes e Bryant 

(1997, p. 19) argumentam que a criança pode ser considerada numeralizada quando é “[...] 

capaz de pensar sobre e discutir relações numéricas e espaciais utilizando as convenções (ou 

seja, sistema de numeração e medida, terminologia como volume de área, ferramentas como 

calculadores e transferidores etc.) da nossa própria cultura”. 

Podemos dizer que os anos iniciais se configuram como o período escolar 

propício para estudar a numeralização. Dentro desse contexto,em que a criança se apropria do 

conceito de número, ser numeralizado envolve compreender diversos conceitos matemáticos, 

que estão intrínsecos em nosso cotidiano. Não basta apenas compreender o que seja número, 

mas inferir acerca deste nas relações matemáticas que vão se configurando no dia a dia. Como 

afirma Spinillo: 

 

Ser numeralizado significa ter familiaridade com o mundo dos números, empregar 

diferentes instrumentos e formas de representação, compreender as regras que regem 

os conceitos matemáticos imbricados nessas situações. Em última instância, ser 

numeralizado significa ser capaz de penar matematicamente nas mais diferentes 

situações do cotidiano, estando associado tanto às experiências escolares como a 

experiências extraescolares que ocorrem antes mesmo da formalização da 

matemática através de situações de ensino.(BRASIL, 2014c, p. 21).  

 

Para tanto, o professor alfabetizador deve planejar situações de aprendizagem em 

que os alunos são incentivados a falar, a escrever e a contextualizar sobre o número. As 

atividades que envolvem a contagem oral possibilitam às crianças refletirem sobre o sentido 

numérico, além de reconhecer a sequência numérica, inserindo-os no processo de contagem 

(BRASIL, 2014c).  

Nessa direção, Lorenzato (2006) esclarece que trabalhar a noção de quantidade 

com as crianças nos anos iniciais é fundamental para que elas se apropriem do conceito de 

número. Além disso, situações didáticas que envolvam quantidades instigam os alunos no 

levantamento de hipóteses, na classificação, ordenação e seriação dos objetos. De acordo com 

Kamii (2006), a quantificação dos objetos é uma operação mental, na qual a criança 
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estabelece uma relação de inclusão hierárquica. Essa hierarquia refere-se à compreensão das 

crianças entre o todo e as partes. 

Essas reflexões são importantes ao trabalho do professor, para que tenham 

conhecimento de que “Um primeiro e importante aspecto a considerar é que o sentido de 

número é uma forma de pensar matematicamente e não somente um conceito ou assunto do 

currículo a ser ensinado [...]” (BRASIL, 2014c, p. 53). Assim, notamos, tanto pelos 

documentos oficiais como pelos especialistas na área, que é salutar que o trabalho com o 

número permeie todos os eixos de conhecimento da matemática e que as atividades 

promovam uma familiarização das crianças com ele, não só na escola, mas em seus usos no 

cotidiano.  

Ao serem levadas a refletir sobre o número, seus usos e funções, as crianças vão, 

aos poucos, compreendendo a lógica do sistema de numeração decimal (SND). Compreender 

esse sistema numérico apresenta-se como uma das maiores dificuldades para o trabalho no 

ciclo de alfabetização. Tal visão é bem posta por Guimarães, quando esta afirma que: 

 

Os alunos apresentam dificuldades na aprendizagem do sistema de numeração 

decimal porque muito ainda precisa ser aprofundado sobre o ensino do mesmo, 

inclusive na formação inicial e continuada dos professores. É preciso que os alunos 

sejam levados a refletir sobre as funções dos números e sobre a lógica do sistema de 

numeração decimal da mesma forma que se deseja que os alunos compreendam a 

lógica do sistema alfabético.(2012, p. 16). 

 

O caderno 03 do PNAIC (2014), Sistema de numeração decimal, apresenta 

algumas reflexões ao professor, para que estes possam conscientizar-se sobre a importância 

que tem o SND para a Alfabetização Matemática. Nesse sentido, o professor dever 

compreender que, assim como o Sistema de Escrita Alfabética, o SND também precisa ser 

consolidado nesse ciclo e o seu papel, enquanto professor alfabetizador, é fundamental. 

Ao dizermos que a contagem pode suscitar que as crianças reflitam sobre o SND, 

reconhecemos que isso se dá, principalmente, porque, no ciclo de alfabetização, contar com 

apoio dos dedos é um dos recursos mais utilizados pelas crianças. Ao contar nos dedos, as 

crianças acabam agrupando o dez e, assim, começam a ter suas primeiras ideias sobre o SND. 

Com relação a isso, Kamii (2004, p. 29) traz importantes elucidações sobre as representações 

simbólicas dos números.  
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Exemplos de símbolos são as figuras, os risquinhos e os dedos usados como 

instrumento de contagem. [...]. Os símbolos não requerem nenhuma informação de 

outras pessoas para serem feitos e as crianças de quatro anos de idade podem 

inventar símbolos [...]. Os sinais, tais como a palavraoito, por outro lado, pertencem 

ao conhecimento social (convencional) e requerem informação proveniente de outras 

pessoas [...]. Ambos, símbolos e sinais, podem ser usados simultaneamente pelas 

crianças para exprimir seu conhecimento lógico-matemático. 

 

Os símbolos e sinais são elementos importantes para as crianças que estão em 

processo de construção do número, isso porque eles dão um suporte para a contagem, seja 

pela ordinalidade ou pela seriação, assim como na correspondência um a um, na cardinalidade 

de um conjunto e na representação numérica.  

Nessa direção, temos os escritos de Muniz et al. (BRASIL, 2014d, p. 10), que 

salientam que: 

 

O uso dos dedos deve ser valorizado na prática pedagógica como uma das práticas 

mais importantes na construção do número pela criança, pois, contando nos dedos, 

as crianças começam a construir uma base simbólica, que é essencial neste processo, 

assim como na estruturação do número no sistema de numeração decimal. 

 

Da mesma forma, Nunes e Bryant (1997) esclarecem que a relação entre o número 

e o sistema de numeração pode ser estabelecida a partir da sua base. O nosso sistema de 

numeração se organiza na base dez, assim, contamos as unidades até nove, do dez em diante 

são contadas dezenas e unidades, a partir de cem contamos centenas, dezenas e unidades, e 

por aí vai. Manter a ordem fixa dos rótulos numéricos é uma das funções do nosso sistema de 

numeração. 

O professor que trabalha nos ciclos de alfabetização deve adotar, na sua prática 

pedagógica, o jogo como um recurso significativo a essa aprendizagem. As atividades lúdicas, 

como o brincar e o jogar, devem estar inseridas nesses três anos do ensino fundamental, por 

conta das singularidades que as crianças apresentam. 

Para a consolidação do SND, trabalhar com jogos irá permitir, num primeiro 

momento, que as crianças construam as noções que estruturam o agrupamento decimal e o seu 

posicionamento. O trabalho lúdico, realizado de maneira constante e regular, vai estimular 

que as crianças utilizem as contagens de “dez em dez” e de “cem em cem”, de forma natural, 

por estarem brincando. O uso de materiais manipuláveis, como tampinhas, palitos, bolinhas 

de gude, entre outros, é essencial para a realização dessas atividades. 
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Compreender o sentido de número, suas funções e de que modo se estabelecem 

suas relações na matemática e entender a lógica do SND e as suas características de 

agrupamento e posicionamento são conhecimentos necessários às crianças em alfabetização 

matemática para o trabalho com as operações básicas. Nosso próximo ponto abordará as 

operações básicas sob a ótica da Teoria dos Campos Conceituais. 

 

4.1.2 Operações Básicas 

 

Por muito tempo, as aulas de matemática dedicadas ao ensino das operações 

básicas ocorreram por meio da incessante memorização e repetição de cálculos ou por 

problemas que eram classificados como “de mais ou de menos”. Somente depois dos estudos 

de Vergnaud e a Teoria dos Campos Conceituais, as práticas para o ensino da soma e da 

subtração foram ganhando novas significações. 

Essas novas significações são, na verdade, as diferentes representações simbólicas 

da adição e da subtração que vão servir de base para o desenvolvimento de novas experiências 

em sala de aula e que irão possibilitar aos alunos o domínio necessário das estruturas aditivas 

e a capacidade de resolver as diversas situações-problema inerentes a elas (MAGINA e cols., 

2008). 

Quando pensamos em operações básicas, nos referimos às operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão. No âmbito da Teoria dos Campos Conceituais (TCC), elas 

são tratadas dentro de dois grandes campos: o campo conceitual aditivo – ou estruturas 

aditivas – que abrange, entre outros conceitos, as operações da adição e de subtração e o 

campo conceitual multiplicativo – ou estruturas multiplicativas – que trata, dentre outros 

conceitos, da multiplicação e da divisão. 

A TCC (VERGAUD, 1982) tem sido utilizada como um dos suportes teóricos das 

políticas públicas educacionais adotadas nas últimas duas décadas. Assim, é possível 

identificá-la na proposta dos PCN (BRASIL, 1997), bem como na do PNAIC. Esses 

documentos vêm elucidando que saber fazer uso das quatro operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão) implica em saber mais do que ter o domínio dos procedimentos de 
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cálculo (habilidades operatórias),pois é preciso que o aluno compreenda esses os mesmos e se 

aproprie dos conceitos presentes nessas operações. 

Como já foi explanado, é preciso que o trabalho com a resolução de situações-

problema permeie todo o fazer matemático no ciclo de alfabetização. Contudo, são nas ações 

que envolvem as operações básicas que ela se faz mais presente. Entretanto, ainda é bastante 

comum que as práticas pedagógicas no ensino das operações enfatizem mais o 

desenvolvimento das habilidades algorítmicas em detrimento das habilidades de resolução de 

situações-problema.  

Por meio de situações que envolvam a TCC, os professores podem perceber quais 

caminhos os seus alunos estão percorrendo para desenvolver essas habilidades. De acordo 

com Magina e cols. (2008), são as experiências que possibilitam o desenvolvimento de 

competências e concepções nas crianças, a partir de situações e problemas já conhecidos e que 

se adaptam as novas aprendizagens. Nesse sentido, os autores inferem que “A Teoria dos 

Campos Conceituais considera que existe uma série de fatores que influenciam e interferem 

na formação e no desenvolvimento dos conceitos e que o conhecimento conceitual deve 

emergir dentro de situações-problemas” (MAGINA e cols., 2008, p. 06). 

Podemos inferir que as crianças constroem conhecimento relacionado às 

operações a partir de diferentes situações de aprendizagem e que é preciso 

 

[...] se levar em conta que em uma situação há vários conceitos envolvidos, não faz 

sentido a referência à formação de um conceito isolado, mas sim a um campo 

composto por diversos conceitos, suas representações e situações que se articulam, 

formando-se o que se denomina de um campo conceitual. (GITIRANA et al., 2014, 

p. 10). 

 

Magina e cols. (2008) entendem que o desafio do professor do ciclo de 

alfabetização é propiciar, dentro da sala de aula, uma melhor relação entre os conceitos e a 

resolução de problemas, de modo que seja atraente e acessível aos seus alunos. Para estes 

autores, 

 

[...] elaborar situações-problema significa fazer escolhas adequadas tanto de 

situações didáticas, quanto de debates, explicações representações e formulações que 

auxiliem os alunos a construírem novos conceitos. Significa, ainda, escolher 

problemas adequados para avaliar o conhecimento dos alunos, ou ainda, escolher um 

grupo de problemas apoiados em diferentes conhecimentos [...]. (MAGINA e cols., 

2008, p. 10-11). 
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Diante disso, cabe ao professor pensar nas situações-problema que sejam 

significativas para que os alunos se apropriem dos conhecimentos relacionados às estruturas 

aditivas e multiplicativas.  

 

4.1.2.1 Campo aditivo 

 

Com relação ao campo aditivo, muitos conceitos são envolvidos para a resolução 

dos problemas. Esses conceitos podem ser consolidados pelas crianças ao longo do ciclo de 

alfabetização, por meio de diversificadas experiências pedagógicas propostas pelo professor 

alfabetizador. 

Isso porque os problemas aditivos apresentam características distintas e podem ser 

classificados como: problemas de composição, problemas de transformação e problemas de 

comparação. Ilustraremos, por meio de exemplos e diagramas, as classificações que envolvem 

o campo aditivo. 

Os problemas de composição envolvem juntar as partes para encontrar o “todo” 

ou retirar do “todo” uma parte, encontrando a outra, estão ligados a parte-todo. Como 

podemos ver no exemplo abaixo: 

Figura 1 – Exemplo 1: Maria tinha 9 bolinhas azuis e 3 amarelas. Com quantas bolinhas Maria tem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inspirado em Magina e cols (2008). 

 

Nesse problema temos duas partes, as quantidades de bolinhas azuis e amarelas, 

que juntas formam o todo de bolinhas. E por não demonstrar grau de complexidade, “[...] 

podem ser trabalhados a partir de jogos didáticos que possibilitem às crianças coordenar ações 

próprias às situações aditivas e subtrativas” (BRASIL, 2014e, p.20).  

Diagrama de composição 
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Já os problemas de transformação estão relacionados ao estado temporal e às 

mudanças sofridas, apresenta um estado inicial determinado por uma quantidade e um estado 

final, que foi transformado por perda ou ganho de quantidades. Vejamos o exemplo. 

Figura 2 – Exemplo 2: Maria tinha 9 bolinhas, perdeu 3. Quantas bolinhas ela tem agora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inspirado em Magina e cols (2008). 

 

O exemplo ilustra uma transformação que envolve a subtração. Nesse caso, temos 

o estado inicial (9), a transformação (3), que irá resultar no estado final. Em situações simples 

como essa, as crianças podem usar, enquanto estratégias independentes, os esquemas de 

“juntar”, “separar”, “correspondência um a um”. O professor deve garantir que as crianças 

avancem em relação às estratégias, pois elas devem compreender, ao longo do ciclo de 

alfabetização, que esses esquemas precisam ser coordenados na resolução de problemas mais 

sofisticados, como alguns que envolvem a composição (BRASIL, 2014e). 

Nos problemas de comparação, temos duas quantidades comparadas e que são 

denominadas de referente e de referido, a partir de uma relação entre eles. Quando se quer 

saber a diferença de idade entre duas crianças, é utilizado um problema de comparação. 

Vejamos: 

Figura 3 – Exemplo 3: Maria tem 3 anos, sua irmã Paula é 9 anos mais velha. Quantos anos tem 

Paula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inspirado em Magina e cols (2008). 
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Além desses problemas, podemos encontrar, dentro do campo aditivo, os 

“problemas mistos”, chamados assim por abrangerem diferentes situações, envolvendo mais 

de um raciocínio aditivo no mesmo problema (MAGINA e cols., 2008), mas devido à 

complexidade desses problemas, o mesmo não seria indicado para os anos escolares 

dedicados à alfabetização.  

Por fim, salientamos que é preciso que o professor dos anos iniciais fique atento e 

ciente de que a aprendizagem sobre as estruturas aditivas não acontece espontaneamente. 

Propostas pedagógicas desafiadoras são necessárias para envolver os alunos nesse trabalho, 

elevando o raciocínio matemático que envolve o cálculo.  

 

4.1.2.2 Campo Multiplicativo 

 

Tais quais as estruturas aditivas que envolvem conceito além da adição e 

subtração (contagem, Sistema de Numeração Decimal, ideia de composição, transformação 

etc.), as estruturas multiplicativas não se restringem apenas à multiplicação e à divisão, mas a 

inúmeros conceitos, tais como os de fração, função linear, razão, proporção, análise vetorial, 

combinação, produto cartesiano, entre outros. 

A adição e a multiplicação apresentam uma relação de continuidade quando nos 

referimos à estrutura. Contudo, essa relação torna-se descontínua quando envolvemos os 

significados de cada uma das operações. Como explicam Magina, Santos e Merlini (2014, p. 

519): 

 

[...] raciocínio aditivo as situações podem ser analisadas a partir de um único 

invariante operatório
2
, qual seja, a relação parte e todo – as partes são conhecidas e 

se procura o todo ou, ainda, o todo e uma das partes são conhecidas e se procura a 

outra parte. Já nas situações envolvendo o raciocínio multiplicativo o que está em 

jogo é uma relação fixa (invariante operatório) entre duas quantidades, ou seja, toda 

situação multiplicativa envolve duas quantidades (de naturezas iguais ou distintas) e 

uma relação constante entre elas. 

 

                                                                 
2
 Invariantes operatórios são componentes cognitivos essenciais dos esquemas. Eles podem ser implícitos ou 

explícitos. São implícitos quando estão ligados aos esquemas de ação do estudante, sem que ele tenha 

consciência de tais esquemas. Neste caso, embora o estudante não tenha consciência dos invariantes que está 

utilizando, esses podem ser reconhecidos em termos de objetos e propriedades (do problema) e relacionamentos 

e procedimentos feitos por ele. Os invariantes são explícitos quando estão ligados a uma concepção. Nesse caso 

eles são expressos por palavras e/ou outras representações simbólicas (VERGNAUD, 1988, apud MAGINA et 

al., 2001). 
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Muitas vezes, os professores dos anos iniciais tentam facilitar a aprendizagem dos 

alunos com relação à multiplicação, quando inferem que esta também pode ser entendida 

como uma adição repetida. Contudo, ao ensinar dessa forma, o professor faz com que seus 

alunos se limitem a um raciocínio sem sentido, do ponto de vista das estruturas 

multiplicativas. 

Por se tratar de um campo que envolve situações com níveis de complexidade 

muito abrangentes, perpassando por todo o ensino fundamental e médio, vamos apresentar 

aqui apenas os problemas que, no nosso entendimento, são pertinentes ao trabalho no ciclo de 

alfabetização. São eles: (a) problemas da relação quaternária, envolvendo o eixo proporção 

simples, dentro da classe um para muitos; e (b) problemas da relação terciária, dentro do eixo 

de comparação multiplicativa, com (b1) referido desconhecido e (b2) com relação 

desconhecida (envolvendo apenas a multiplicação) (MAGINA, SANTOS, MERLINI, 2014). 

Iniciaremos apresentando um exemplo de problemas de proporção simples (a).  

Esses problemas de proporção simples são os responsáveis por permitir que a 

multiplicação seja introduzida por meio da filiação (continuidade) entre a adição e a 

multiplicação, já que em suas situações mais simples, podem-se resolver problemas dessa 

natureza por adição de parcelas iguais, como mostra exemplo 5 a seguir: 

 

Figura 4 – Exemplo 4: Em uma rua há 4 casas. Cada casa tem 3 cachorros. Maria que dar um 

biscoitinho a cada cachorro. De quantos biscoitinhos ela precisará? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atividade inspirada em Nunes et al. (2009, p. 88). 

 

 

Como exemplos de situações de relações ternárias, temos: 
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Figura 5 – Exemplo 5: Maria tem 3 anos, a idade de sua irmã Paula é 4 vezes maior. Quantos anos tem 

Paula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atividade inspirada em Gitirana e cools. (2014). 

 

 

Note que, nesse tipo de problema, categorizado por nós como a1, a indicação da 

operação está explícita no enunciado "4 vezes", mostrando uma congruência entre as palavras 

do enunciado do problema e a operação a ser feita para resolvê-lo. 

A comparação multiplicativa com relação desconhecida (a2) apresenta os valores 

do referente e do referido, todavia, o valor do referido será maior do que o do referente e a 

razão (relação entre eles) será desconhecida. Não se trata de um problema simples, de pouco 

custo cognitivo, já que sua resolução necessita da operação inversa para encontrar o valor da 

razão, dividindo assim o referido do referente. Assim, esse tipo de problema certamente não 

seria indicado para ser trabalhado tanto no 1
o
 como no 2

o
 anos. Vejamos outro exemplo: 

 

Figura 6 – Exemplo 6: Maria tem 6 bolinhas azuis e 3 vermelhas. Quantas vezes a quantidade de 

bolinhas azuis é maior do que as vermelhas? 

 

 

Fonte: Atividade inspirada em Gitirana e cools. (2014). 
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Tendo discutido o eixo "Numero e operações", circunscrito em especial ao ciclo 

de alfabetização, passaremos a discutir, na próxima seção, sobre o eixo Espaço e Forma. 

 

 

4.2 Eixo Espaço e Forma 

 

As considerações sobre este eixo são importantes ao professor do ciclo de 

alfabetização, para que possam refletir sobre o que vem sendo ensinado com relação ao 

espaço e forma nesse processo de Alfabetização Matemática. Por muito tempo, o estudo da 

Geometria
3
 na escola esteve direcionado apenas aos aspectos elementares, sendo 

negligenciado, em alguns casos, visto a dificuldade que os professores dos anos iniciais têm 

em abordar esses conhecimentos. 

Compreender como ocorre a aprendizagem das noções espaciais nas crianças 

torna-se fundamental ao professor do ciclo de alfabetização. Isto porque “[...] a aquisição de 

competências mais complexas em geometria é favorecida por uma formação escolar 

adequada, nos anos iniciais” (SILVA e VALENTE, 2014, p. 14). 

Historicamente, a geometria surgiu das necessidades do homem em demarcar 

limites, construir suas próprias casas, além de realizar construções que facilitassem a sua vida. 

Segundo Lorenzato (2006), a construção do conhecimento geométrico começou a ser 

adquirida a partir das práticas humanas em geometrizar o seu cotidiano, mas só passou a ser 

organizada enquanto ciência na civilização grega, por Euclides. Para Silva e Valente (2014, p. 

13): 

 

A geometria nasce nos primórdios da história e, como todos os saberes, desenvolve-

se em estreita ligação com outras práticas sociais humanas. [...] Esses 

conhecimentos atendiam a necessidades socioeconômicas e culturais, tais como 

mediação de propriedades rurais, construção de edificações, desenho de ornamentos 

etc. [...] ao lado de serem utilizados os conhecimentos práticos, foram dados passos 

decisivos para a organização da geometria enquanto ciência dedutiva. 

 

Os conhecimentos geométricos se fazem importantes até os dias atuais, 

possibilitando ao homem modificar o espaço em prol dos seus interesses. Ainda nos 

deparamos com o ensino de uma geometria superficial, estando presentes apenas as 

                                                                 
3
 Estaremos nos referindo à Geometria, termo adotado pelo PNAIC no Caderno 05.    
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representações feitas em papéis, na busca de consolidar as questões elementares e reconhecer 

as formas geométricas a partir de seus nomes. Smole, Diniz e Cândido (2003) acreditam que 

esse trabalho pode ir além, ao desenvolver nas crianças o seu esquema corporal e as noções 

espaciais. 

Entretanto, para que se alcance êxito no processo de ensino da geometria nos anos 

iniciais, cabe ao professor também conhecer e reconhecer quais são as habilidades espaciais 

necessárias que as crianças precisam desenvolver.  

 

Nesse sentido, nas aulas de matemática, as atividades de geometria, por sua 

natureza, são ideias para a aquisição da percepção espacial. É intrínseco ao fato de 

aprender geometria o desenvolvimento de algumas habilidades ao conhecimento do 

espaço e das formas, assim como quanto maior for o conhecimento gerado pela 

experimentação em relação ao espaço e às formas, maior será o conjunto de 

habilidades para aprender geometria. Mas as habilidades favorecem também 

aprender a escrever, desenhar, ler mapas e esquemas, ler música, praticar esportes, 

localizar-se no espaço, identificar posições e tamanhos e tantas outras habilidades 

necessárias à vida escolar e ao enfretamento de situações do dia a dia. (SMOLE e 

DINIZ, 2012, p. 24). 

 

Vale ressaltar que essas habilidades estão ligadas ao controle do esquema 

corporal, contribuindo para que as crianças aprendam os conhecimentos geométricos, mas 

também conhecimentos de outras áreas. Smole e Diniz (2012) consideram que essas 

habilidades desenvolvem a competência espacial. 

1. Coordenação motora visual – capacidade de coordenar a visão e omovimento 

do corpo. Podem ser desenvolvidas através de atividades de desenhos, recortes, dobraduras, 

montagem de quebra-cabeça. 

2. Memória visual – habilidade que possibilita a criança lembrar-se de um objeto 

que não está mais no seu campo de visão. Pode ser solicitado que a criança desenhe 

determinado objeto que foi retirado do espaço. 

3. Percepção de figuras planas – corresponde a focalizar uma figura específica 

em determinado objeto. Essa habilidade pode ser desenvolvida por atividades de observação 

do meio, sendo solicitado que as crianças percebam e falem sobre as figuras geométricas 

encontradas na escola, casa ou outros ambientes.  

4. Constância perceptiva ou conservação de forma e tamanho – habilidade 

para reconhecer as propriedades invariantes das formas. Nesse caso, o professor pode 



58 

 

 

 

disponibilizarparaas crianças imagens com as formas em diferentes posições, para que as 

reconheçam a partir dos seus atributos. 

5. Percepção das relações espaciais – habilidade de ver dois ou mais objetos em 

relação a si próprio, identificando a equivalência entre eles. Pode ser realizadas atividades de 

simetria, como o uso de um “projetor mágico”. 

6. Discriminação visual – habilidade relacionada à distinção de semelhanças e 

diferenças em um objeto. A realização de atividades de classificação, comparação de formas 

são importantes para o desenvolvimento dessas habilidades.  

Propor atividades que requerem estratégias de pensamento para desenvolver essas 

habilidades é função do professor no ciclo de alfabetização. Por meio de um planejamento 

pautado em práticas de problematizações, as crianças são levadas a falar e ao “[...] se 

comunicar, o aluno precisa organizar o pensamento, perceber o que não entendeu, confrontar-

se com opiniões diferentes da sua, posicionar-se, ou seja, refletir para aprender” (SMOLE e 

DINIZ, 2012, p. 15). 

Partindo dessas considerações inicias para o ensino do espaço e da forma no ciclo 

de alfabetização, abordaremos, a seguir, as noções geométricas relativas a formas.  

 

4.2.1 As figuras e as formas no Ciclo de Alfabetização 

 

Antes de iniciarmos propriamente a nossa conversa sobre os aspectos e 

características das figuras geométricas, acreditamos ser necessário compreender a importância 

de se conhecer a linguagem geométrica. 

A apropriação de um vocabulário próprio possibilita que as crianças 

compreendam os conceitos geométricos sem apresentarem maiores dificuldades nesse 

processo de Alfabetização Matemática. Para Smole, Diniz e Cândido (2003, p. 20),  

 

[...] o problema com o vocabulário matemático, em geral, e o geométrico, em 

particular, não está na dificuldade da criança de pronunciá-lo, uma vez que temos 

notado um certo encantamento dos alunos por palavras mais sofisticadas. Nossa 

crença é de que o problema fica estabelecido quando esse vocabulário apresenta-se à 

criança desconectado de qualquer significação. Se, aliado a um trabalho com as 

noções e os conceitos, o professor utilizar a pronúncia adequada, cada termo irá 

constituindo-se ao aluno alicerçado em sua representação e significação. 
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Sobre isso, Lima e Carvalho (2014, p. 88) tecem outras considerações 

importantes, ao esclarecerem que o ensino dos conceitos geométricos está diretamente ligado 

à adoção de um planejamento cuidadoso por parte do professor, indo além, ao dizer que “[...] 

nesse planejamento, é indispensável não levar para a sala de aula, diretamente e com 

nomenclatura acadêmica aqui empregada, os complexos conceitos discutidos, mas incorporá-

los a atividades apropriadas e traduzi-los para uma linguagem mais familiar aos alunos”. 

O que muitas vezes percebemos nas aulas de geometria, com relação ao 

vocabulário, é a utilização de nomenclaturas criadas com o intuito de facilitar que as crianças 

aprendam, por exemplo, se referir ao círculo como “rodinha” ou “redondinho”. Ao fazer uso 

disso, o professor desconsidera no processo de aquisição dos conhecimentos geométricos a 

importância de que as crianças conheçam, nesse período de alfabetização, a sua linguagem 

específica. 

Dessa forma, o que o professor do ciclo de alfabetização precisa entender são duas 

ideias: a primeira, que não se deve deixar de apresentar às crianças uma linguagem 

geométrica específica, e a segunda, que essa linguagem não precisa ser prioritariamente 

acadêmica. Ou seja, a criança deve ter acesso a uma linguagem específica para aprender os 

conceitos geométricos, mas é necessário que essa linguagem seja usada de acordo a sua idade.  

A partir de um vocabulário próprio da geometria, as crianças compreendem as 

características das formas ou os seus atributos definidores. Segundo o caderno de geometria 

do PNAIC em Matemática (BRASIL, 2014f, p. 21), 

 

[...] um dos objetivos do ensino de geometria no ciclo de alfabetização é levar os 

alunos a classificar as figuras geométricas por meio de suas características, as quais 

denominaremos de atributos definidores.  

Os atributos definidores são os invariantes que distinguem uma figura da outra e que 

são utilizados nas definições. [...] Os atributos podem ser relevantes ou irrelevantes. 

Os atributos definidores são os relevantes. Cor, tamanho orientação da figura na 

página, etc. são atributos irrelevantes. 

 

Os atributos definidores ainda são importantes para que as crianças possam 

reconhecer as figuras através dos seus aspectos, entendendo que esses aspectos não irão 

variar, mesmo que as figuras apresentem cor, tamanho ou posição diferente. Por meio deles, e 

através de atividades que desenvolvam na criança reconhecê-los, elas poderão estabelecer 

relações entre os conceitos, além de realizar a classificação das figuras. 
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Veremos a seguir as possibilidades no ensino das figuras geométricas, planas e 

sólidas. Assim como Lima e Carvalho (2014), entendemos que o trabalho com as figuras no 

processo de Alfabetização Matemática deve ser integrado. Contudo, para uma melhor 

visualização, faremos uma abordagem pontual sobre cada uma delas. 

 

4.2.1.1 As figuras geométricas planas 

 

Geralmente, o ensino da Geometria nos anos iniciais começa a partir do 

(re)conhecimento das figuras planas, em especial dos polígonos, como o quadrado, o 

retângulo e o triângulo, além do círculo, que não se constitui como polígono. O que 

percebemos, em grande parte dos professores que atua no ciclo de alfabetização, é a falta de 

uma apropriação consistente sobre esses conhecimentos geométricos. 

Um dos equívocos que mais se evidencia é a “classificação” do círculo entre os 

polígonos. Quando o professor inclui o círculo, uma figura plana, delimitada por uma 

circunferência, não constituída por vértices (ou lados), entre os polígonos, como o quadrado, o 

retângulo e o triângulo, revela-se a apropriação inadequada desse conteúdo. 

Lima e Carvalho (2014, p. 120) consideram que os polígonos fazem parte de uma 

classe mais ampla e que estão embasados no conceito preliminar da linha poligonal, 

constituída por uma “[...] sequência especial de segmentos de reta [...]” e ainda conceituam 

que “Um polígono é uma linha poligonal simples e fechada, ou seja, uma linha poligonal 

simples em que o primeiro segmento da sequência tem uma extremidade em comum com o 

último segmento dessa sequência”(grifos do autor). 

A compreensão desse conceito pelo professor poderá se efetivar na consolidação 

dos conhecimentos geométricos, evitando um ensino, ainda no ciclo de alfabetização, baseado 

em “aquisição” de equívocos que podem se tornar prejudiciais à continuidade do processo de 

aprendizagem futuro de algumas crianças. 
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Dentre as figuras planas, os polígonos que mais se destacam nas práticas 

pedagógicas no ciclo de alfabetização são os triângulos e os quadriláteros. Baseados em 

Magina (2013
4
), faremos uma breve análise das características desses polígonos. 

 As duas principais propriedades de um triângulo são: (a) ter três lados e (b) ter a 

soma de seus ângulos internos igual a 180
o
. Além disso, podem ser classificados a partir dos 

valores de seus ângulos internos. Nesse sentido, um triângulo pode ser: 

 

Tabela 2 – Classificação dos triângulos de acordo com os ângulos internos. 

NOME DEFINIÇÃO FORMA 

Acutângulo Quando seus três ângulos medem 

menos de 90
o
. 

 

Retângulo Quando um dos ângulos é reto.  

Obtusângulo Quando um dos ângulos é maior 

que 90
o
. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Em relação à medida dos seus lados, o triângulo pode ser: 
 

Tabela 3 – Classificação dos triângulos de acordo com as medidas dos lados. 

NOME DEFINIÇÃO FORMA 

Equilátero Três lados de mesma medida.  

Isósceles Pelo menos dois lados de mesma 

medida. 
 

Escaleno Três lados de medidas diferentes.  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Já no que se refere aos quadriláteros, tal qual fizemos com os triângulos, podemos 

classificá-los segundo a maneira como estão dispostos seus lados e, também, considerando o 

valor de seus ângulos internos (MAGINA, 2013
5
). Assim, temos a seguinte classificação: 

                                                                 
4
 Aula ministrada por Sandra Magina, dentro da disciplina “Gestão Pedagógica na Educação Matemática”, 

ministrada no 1
o
 semestre de 2013 no Mestrado Profissional em Educação da UESC. 
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Tabela 4 – Classificação dos quadriláteros. 

NOME DEFINIÇÃO FORMA 

Quadrilátero qualquer Figura composta por quatro lados.  

Trapézio Um quadrilátero que tem um par de 

paralelas. 
 

Paralelogramos Um quadrilátero que possui dois pares de 

paralelas. 

Portanto, o paralelogramo pode ser 

considerado como um caso especial de 

trapézio, já que tem dois pares, obviamente 

tem um par. 

 

Retângulo Um quadrilátero com dois pares de paralelas 

e, ainda, quatro ângulos retos. 

Portanto, ao atender todas as características 

do paralelogramo e ainda ter mais uma 

característica a mais, o retângulo é um caso 

especial do paralelogramo. 

 

Losango Um quadrilátero que possui quatro lados de 

mesma medida. 
 

Quadrado Um quadrilátero que possui dois pares de 

paralelas (tal qual o paralelogramo), quatro 

ângulos retos (tal qual o retângulo) e quatro 

lados de mesma medida. Assim, o quadrado 

é a síntese dos demais quadriláteros, 

tornando-se um caso particular de todas as 

outras figuras apresentadas acima. O 

quadrado é um polígono regular – um 

quadrilátero regular. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Para Silva e Valente (2014, p. 119), “As classificações permitem ao professor 

exercer suas escolhas e não precisam ser vistas como um empecilho à aprendizagem. Mas é 

indispensável manter a coerência interna, após fazer uma escolha, para não confundir o 

aluno”. 

Trataremos agora de compreender um pouco mais sobre os sólidos geométricos, 

conteúdo que, de certa maneira, traz maiores complexidades ao professor dos anos iniciais. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
5
 Aula ministrada por Sandra Magina, dentro da disciplina “Gestão Pedagógica na Educação Matemática”, 

ministrada no 1
o
 semestre de 2013, no Mestrado Profissional em Educação da UESC. 
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4.2.1.2 As figuras geométricas sólidas 

 

O trabalho com os sólidos geométricos nos anos iniciais de alfabetização exerce 

fundamental importância para as crianças que estão adquirindo os conhecimentos 

geométricos. Isso porque os sólidos geométricos permitem que se estabeleça uma ligação 

entre a geometria o mundo em que vivemos.  

Lima e Carvalho (2014, p. 123) entendem que “[...] é desejável que comecemos o 

estudo dos sólidos geométricos com aqueles em que a simplicidade é acompanhada da riqueza 

de propriedades, além de serem modelos para objetos comuns no nosso dia a dia.”. Nos anos 

de alfabetização não há necessidade de abranger os sólidos geométricos de maneira rigorosa, 

mas iniciar um trabalho que possibilitará às crianças compreenderem as diferenças existentes 

entre as figuras planas e as figuras sólidas e que esse conhecimento seja construído de modo a 

se ampliar com as próximas aprendizagens geométricas que, provavelmente, serão realizadas 

em todo o processo escolar. 

Normalmente, o trabalho com os sólidos geométricos nos anos iniciais parte da 

utilização de objetos que possam representá-los, como as caixas utilizadas para a planificação, 

situação didática na qual os professores podem possibilitar que os seus alunos compreendam 

as características de determinados sólidos. A planificação de uma figura sólida permite que as 

crianças reconheçam as figuras planas (ou faces) que a formam. 

Além disso, um trabalho sistematizado acerca dos sólidos geométricos permitem 

que as crianças, ainda cedo, entrem em contato com as diferentes figuras não-planas, mesmo 

não havendo uma exploração sofisticada dos mesmos. Entre as figuras sólidas que podem ser 

estudadas no ciclo de alfabetização estão o cubo, o paralelepípedo, o prisma, a pirâmide, 

alguns poliedros, em especial os convexos, e os corpos sólidos redondos, como o cilindro, a 

esfera e o cone. No entanto,“[...] é preciso ter presente que esses não são os únicos sólidos 

geométricos. Há infinitos outros, sem dominação especial, e que podem ser trabalhados na 

escola” (LIMA e CARVALHO, 2014, p. 128). 

De acordo com as orientações do PNAIC (BRASIL, 2014f), o contato com 

diferentes sólidos geométricos possibilita aos alunos relacioná-los aos objetos do cotidiano. O 
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planejamento de atividades em que se utilizam as embalagens como um recurso amplia a 

percepção geométrica das crianças. 

Contudo, o professor deve entender que não basta a exploração para que haja 

aprendizagem. Para Smole e Diniz (2012, p. 11), “[...] de nada valem materiais didáticos na 

sala de aula se eles não estiverem atrelados a objetivos bem claros e se seu uso ficar restrito 

apenas a manipulação ou ao manuseio que o aluno quiser fazer dele”.  

Nessa seção, foi possível refletirmos que introduzir o mundo geométrico no 

processo de alfabetização matemática não quer dizer que o professor deva se limitar à 

apresentação das figuras geométricas, mas estar ciente de que esse conhecimento permeia 

habilidades espaciais no envolvimento do corpo. 

 

4.3 Eixo Grandezas e Medidas 

 

Assim como os demais conhecimentos matemáticos abordados nesse estudo, as 

grandezas e as medidas fazem parte do cotidiano infantil. Já que, desde pequenas, as crianças 

se inserem em situações envolvendo grandezas de diferentes naturezas, principalmente 

quando estão relacionadas a si próprias, como a sua idade, o seu tamanho ou o seu peso.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997, p. 83), “O trabalho com medidas dá 

oportunidade para abordar aspectos históricos da construção desse conhecimento, uma vez 

que, desde a Antiguidade, praticamente em todas as civilizações, a atividade matemática 

dedicou-se à comparação de grandezas”.   

Em concordância com isto, podemos dizer que as grandezas e medidas 

caracterizam-se por sua relevância social, já que estão presentes em quase todas as atividades 

cotidianas da sociedade, permitindo a construção de um conhecimento matemático que seja 

utilizado no dia a dia. 

Entretanto, “[...] apenas a exploração de situações do cotidiano sem aprofunda-

mento conceitual não garante a aprendizagem das grandezas e medidas” (MORAES e TELES, 

2014, p.13). Para estas autoras, os professores dos anos iniciais devem ampliar os aspectos 

conceituais dessa área de conhecimento extrapolando o senso comum, ao planejar suas 

situações didáticas inferindo que as crianças devem vivenciar desde cedo situações de 
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aprendizagem significativas que envolvam as grandezas e medidas para, assim, construir esse 

conhecimento e compreender as diversidades existentes. 

Nesse sentido, os professores precisam entender os conceitos de grandeza e de 

medida. Podemos dizer que uma grandeza seja tudo aquilo que pode ser medido ou contado e 

que suas medidas podem ser aumentadas ou diminuídas, como: o comprimento, a área, o 

volume, o tempo, o custo e a velocidade. Enquanto que as medidas são as unidades padrões 

relacionadas ao processo de medir determinadas grandezas e podem variar no que diz 

respeito, as conveniências culturais.  

Para Bellemain e Teles (2014, p. 04), o trabalho com as grandezas e medidas no 

ciclo de alfabetização devem assegurar que: 

 

[...] as crianças devem ser estimuladas a desenvolver habilidades para perceber as 

grandezas como propriedades dos objetos; comparar grandezas de mesma espécie; 

identificar corretamente grandezas que podem ser medidas em cada situação; fazer 

medições de grandezas com utilização de unidades convencionais e não 

convencionais; usar estratégias de medição, com ou sem instrumentos de medida; 

escolher unidades de medida adequadas à grandeza a ser medida, bem como estimar 

medidas de grandezas. 

 

Nesse ciclo, o professor deve planejar atividade que objetivem que as crianças se 

aproximem dos conceitos, descobrir procedimentos simples de mensuração e compreender 

que o número dentro de uma grandeza não se separa da unidade de medida. Isso porque “As 

unidades acrescentam muito ao poder de medida. Elas nos permitem ir além da simples 

interferência transitiva. Elas possibilitam atribuir um valor específico [...]” (NUNES e 

BRYANT, 1997, p. 84). 

Por meio de jogos e brincadeiras, o professor pode propor reflexões matemáticas, 

possibilitando que as próprias crianças elaborem suas hipóteses, bem como confirmem ou 

refutem as mesmas. Ferreira, Santos e Heliodoro (2014) abordam em seus estudos três 

importantes competências, que devem ser desenvolvidas no ciclo de alfabetização: medir 

grandezas de mesma natureza, perceber a grandeza como propriedade do objeto e saber medir 

uma grandeza. 

Dentre as situações de aprendizagem, o professor pode inserir problematizações 

com medidas não convencionais, a partir de uma observação direta, promovendo o 

desenvolvimento da competência de medir grandezas da mesma natureza. Além disso, as 
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crianças são propiciadas a estabelecer “[...] relações múltiplas entre o número, a unidade e a 

quantidade expressa em número-de-unidades” (NUNES e BRYANT, 1997, p. 87). 

Também é possível favorecer a compreensão da grandeza como propriedade do 

objeto, quando o professor propõe a investigação das diferentes grandezas encontradas em 

determinado objeto, como, por exemplo, uma caixa de leite. Vemos mais uma vez a utilização 

de recursos materiais de uso do cotidiano nas práticas pedagógicas.  

Acreditamos que um trabalho sistematizado e significativo pode e deve ser feito 

nos anos iniciais, pois “A presença marcante das grandezas e medidas nas práticas sociais 

constitui um apoio importante para o professor na condução do processo de ensino e apren-

dizagem desse campo e sugerimos que esse potencial seja explorado” (FERREIRA, SANTOS 

e HELIODORO, 2014, p. 21).  

Na próxima seção, abordaremos o Eixo Tratamento da Informação e as 

possibilidades de um trabalho diferenciado com esse eixo no processo de alfabetização 

matemática. 

 

4.4 Eixo Tratamento da Informação 

 

Os avanços tecnológicos e o acesso rápido e fácil às informações têm feito parte 

do cotidiano das crianças. Conversas e discussões surgem com frequência na escola, o que 

possibilita “[...] inserir a criança no universo da investigação, a partir de situações de interesse 

próprio [...]” (BRASIL, 2014a, p. 7). 

Essa investigação pode ser trabalhada a partir do Eixo Tratamento da Informação 

ou Educação Estatística. Para o DDA (BRASIL, 2012, p. 83), 

 

A necessidade de organizar e comunicar informações de maneira eficiente faz parte 

do processo de alfabetização matemática. O exercício consciente da cidadania passa 

pela compreensão e pela quantificação de dados. Para que isso ocorra, a crianças em 

alfabetização e letramento toma conta da leitura e interpretação de tabelas e gráficos 

e também percebe que existem fenômenos que são aleatórios, e que existem 

variáveis que podem interferir em sua ocorrência. 

 

A estatística se faz presente nas diversas práticas sociais, portanto, conhecer os 

procedimentos, fazer a leitura de um dado ou resultado é um conhecimento importante para a 

construção da cidadania. Para Lopes (2008, p.58): 
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As propostas curriculares de matemática têm procurado justificar a importância e a 

relevância desses temas na formação dos estudantes, pontuando o que eles devem 

conhecer e os procedimentos que devem desenvolver para uma aprendizagem 

significativa. O estudo desses temas torna-se indispensável ao cidadão nos dias de 

hoje e em tempos futuros, delegando ao ensino da matemática o compromisso de 

não só ensinar o domínio dos números, mas também a organização de dados, leitura 

de gráficos e análises estatísticas. 

 

No ciclo de alfabetização, o trabalho com a estatística deve ser realizado a partir 

de problematizações a serem investigadas por meio de uma pesquisa. Dessa forma, 

problematizações que surgem ocasionadas pela curiosidade de uma criança podem ser um 

momento rico de aprendizagem, não só do conhecimento estatístico, mas também para iniciar 

uma formação científica.  

De acordo com Melo e Albuquerque (2010), a coleta e a representação de dados 

nos anos iniciais podem envolver conhecimentos matemáticos como a contagem, números, 

medidas, cálculos, estimativas, e ainda favorecerem a comunicação oral e o desenvolvimento 

da escrita. As crianças são levadas a falar suas hipóteses, elaborar perguntas para coleta de 

dados, estimar os dados, além de pensar nas formas de comunicação dos resultados.  

Ações como essas devem fazer parte do cotidiano da escola, além de serem 

pensadas práticas pedagógicas que considerem a curiosidade infantil e promovam situações 

significativas de aprendizagem. Podemos inferir que “Uma educação estatística requer do 

professor uma atitude de respeito aos saberes que o estudante traz à escola, que foram 

adquiridos por sua vida em sociedade” (LOPES, 2008, p. 62). 

Além da sensibilidade pedagógica, para entender que “aquele assunto” 

possibilitará a fomentação de conhecimentos, o professor dos anos iniciais precisa de 

conhecimentos conceituais da estatística, para entender que um processo de investigação 

passa por etapas, que é preciso se pensar em objetivos para a coleta de dados, que estes 

precisam ser representados, seja por gráficos ou tabelas, que é necessário uma categorização 

ou classificação dos mesmos.  

Situados dessa forma, parece ser algo complexo e que foge ao papel do professor 

do ciclo de alfabetização, mas quando pensamos que a pesquisa pode surgir a partir da 

discussão sobre o desenho preferido, por exemplo, o trabalho em sala de aula se torna real. 

Guimarães et al. (2009, p. 03) acreditam que: 
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[...] para que o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental possa realmente 

exercer seu papel de mediador na construção desse conhecimento, é necessário que 

ele seja devidamente preparado. Para tal, é primordial que a sua formação – inicial e 

continuada – incida sobre o processo de ensino-aprendizagem desse eixo. 

 

Em relação a isso, ao se trabalhar com o tratamento das informações, os 

professores dos anos inicias devem superar a prática de construção de gráficos ou tabelas 

isolados sem sentido aos alunos. Nesse sentido, “[...] construir gráficos e tabelas 

desvinculados de um contexto ou relacionados a situações muito distantes do aluno pode 

estimular a elaboração do pensamento, mas não garante o desenvolvimento de sua criticidade” 

(LOPES, 2008, p. 62). 

Além das noções de estatísticas, o eixo do tratamento das informações aborda 

outros dois conhecimentos matemáticos: a combinatória e a probabilidade. “É na 

alfabetização matemática que as crianças começam a ter os primeiros contatos com a noção 

de probabilidade, mas sem associá-la aos números” (BRASIL, 2012, p. 83). 

Pessoa e Borba (2010, p. 02) apresentam a seguinte definição de combinatória: 

 

[...] a Combinatória nos permite quantificar conjuntos ou subconjuntos de objetos ou 

de situações, selecionados a partir de um conjunto dado, ou seja, a partir de 

determinadas estratégias ou de determinadas fórmulas, pode-se saber quantos 

elementos ou quantos eventos são possíveis numa dada situação, sem 

necessariamente ter que contá-los um a um. 

 

As noções de combinatória e de probabilidade podem ser trabalhados no anos de 

alfabetização, entretanto, não precisam ser sistematizadas nesse ciclo. A consolidação desses 

conhecimentos acontecem no Ensino Médio. São problemas que fazem parte do campo 

multiplicativo, porém, mais complexos e que exigem da criança trabalhar com o pensamento 

hipotético-dedutivo, levantando hipóteses, pensando em estratégias, manipulando variáveis e 

enumerando as possibilidades. 

De acordo com Borba (2013), os problemas de produto cartesiano, de arranjo, 

combinação e de permutação dão significado à combinatória e no processo de Alfabetização 

Matemáticae podem ser tratados por meio de representações simbólicas. O que diferencia 

esses problemas são as formas em que os seus elementos são escolhidos e ordenados.  
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Apresentaremos as definições trazidas pela autora sobre cada um desses 

problemas, ilustrando-os com exemplos
6
 do Caderno 07 do PNAIC. 

a) Produtos cartesianos – “[...] os elementos são escolhidos a partir de dois ou 

mais conjuntos diferentes e a ordem na qual estes elementos são enumerados não constituem 

possibilidades distintas” (BRASIL, 2014h, p. 3). Um exemplo de situação-problema para 

trabalhar com produto cartesiano: Para a festa de  são joão da escola, tem 3 meninos (Pedro, 

Gabriel e João) e 4 meninas (Maria, Luiza, Clara e Beatriz) que querem dançar quadrilha. 

Se todos os meninos dançarem com todas as meninas, quantos pares diferentes poderão ser 

formados?; 

b) Arranjos – “[...] os elementos são escolhidos a partir de um conjunto único, 

mas nem todos os elementos constituem as possibilidades a serem enumeradas” (BRASIL, 

2014h, p. 4). Um exemplo de situação-problema a ser trabalhado seria: Para representante da 

sala de aula se candidataram 3 pessoas (Joana, Mário e Vitória). De quantas maneiras 

diferentes poderão ser escolhidos o representante e o vice-representante?; 

c) Permutações – “[...] são vistas como casos particulares de arranjos, nos quais 

todos os elementos são escolhidos e utilizados em cada uma das possibilidades” (BRASIL, 

2014h, p. 4). Um exemplo de situação-problema para a permutação seria: Quantas palavras 

diferentes (com ou sem sentido) poderei formar usando a palavra AMOR?. 

As situações lúdicas devem permear esse trabalho, para isso, é importante que o 

professor possibilite às crianças representá-los por meio de desenhos, listagens, árvores de 

possibilidades, tabelas, tendo como objetivo desenvolver conceitos simples. Como foi 

colocado anteriormente, não cabe aos anos inicias consolidar esses conhecimentos. 

Em relação aos problemas que envolvem a probabilidade, esses devem ser 

encaminhados a discutir as noções de certeza, provável e impossível, tendo como situações 

pedagógicas os jogos ou brincadeiras. No envolvimento dessas atividades, as crianças 

constroem conceitos referentes à probalbilidade. Nesse sentido: 

 

Os professores devem promover uma formação na qual os estudantes pensem mais 

amplamente a respeito de diferentes questões e estabeleçam adequadamente 

estratégias e tecnicas para solucionar problemas que permeiam sua vida – a qual 

                                                                 
6
  Os exemplos aqui apresentados se encontram no texto O ensino de combinatória no ciclo de alfabetização 

(BRASIL, 2014h, p. 39). 
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inclui situações prováveis, improváveis e impossíveis com as quais é preciso 

aprender a lidar. (SANTANA e BORBA, 2010, p. 2). 

 

Um ensino que possibilite desenvolver conceitos probabilísticos fomenta na 

criança compreeder acontecimentos do cotidiano de natureza aleatório, levando-os a refletir 

nas suas escolhas. Para tanto: 

 

É preciso superar o confuso papel da probabilidade assim como da estatística no 

currículo escolar, o fraco vínculo entre a investigação e a instrução, a escassa 

preparação dos professores de Matemática nesta temática e a pouca informação 

sobre o processo de aprendizagem e suas chaves de desenvolvimento. (SANTANA e 

BORBA, 2012, p. 3). 

 

A ação formativa do professor é fundamental para tais mudanças. Sabemos que, 

enquanto professor generalista, deve se equilibrar em todas as áreas de conhecimento 

compatíveis com o ciclo de alfabetização. Por conta disso, não é tarefa fácil conhecer todos os 

conteúdos dos eixos apresentados, contudo, é tarefa necessária. 

Finalizamos a nossa parte teórica na certeza de que essa nos dará subsídios 

suficientes para que possamos realizar nossas análises a contento. No próximo capítulo, 

apresentaremos os aportes e opções metodológicas adotadas na pesquisa. 
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5 APORTES METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O presente capítulo se propõe a apresentar o caminho metodológico adotado por 

nós na realização do estudo, pensado no intuito de atingir nosso objetivo, qual seja, investigar 

o entendimento dos professores que atuam no ciclo de alfabetização sobre a Alfabetização 

Matemática e identificar se tal entendimento tem influenciado esses professores na 

concretização de suas práticas pedagógicas para alfabetizar matematicamente as crianças do 

ciclo. Para tanto, iniciaremos o capítulo discorrendo acerca da natureza da pesquisa, seguindo 

pelo delineamento do universo do estudo, especificando a amostra que dele participou. Na 

sequência, apresentaremos os instrumentos utilizados por nós na recolha dos dados, quais 

sejam, o questionário e a entrevista semiestruturada. 

 

5.1 A natureza da pesquisa 

 

A nossa pesquisa apresenta, enquanto natureza de estudo, caráter científico e 

social. Utilizamos a abordagem qualitativa por compreendermos que “Cada vez mais se 

entende o fenômeno educacional como situado dentro de um contexto social, por sua vez 

inserido em uma realidade histórica, que sofre toda uma série de determinações” (LÜDKE, 

2007, p. 5). 

Nesse sentido, a abordagem de cunho qualitativo se insere no alcance do nosso 

objetivo principal, que é: investigar o entendimento de professores atuantes do ciclo de 

alfabetização sobre a Alfabetização Matemática e investigar se esse entendimento tem 

influenciado esses professores na organização de suas práticas pedagógicas. 

Assim como Lüdke (2007), entendemos que a educação seja um ponto de partida 

para compreendermos as aspirações de transformação da sociedade dentro do seu contexto 

histórico, social e científico. Nessa direção, a visão de Gamboa (1997, p. 95) complementa as 

de Lüdke, ao afirmar que “[...] conhecer é compreender os fenômenos em suas diversas 

manifestações e contextos”. 

Classificamos nosso estudo dentro de duas óticas, ambas considerando o ponto de 

vista do objetivo da pesquisa (GIL, 2002). A primeira diz respeito ao estudo exploratório. 
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Segundo Gil (2002. p. 41), as pesquisas exploratórias “[...] têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas de torná-lo mais explícito [...]”. 

Já para Gonçalves (2007), as pesquisas exploratórias ocorrem quando há a existência de 

poucas referências sobre o assunto em estudo. 

Quanto à segunda ótica, enquadramos nosso estudo como descritivo, já que ele se 

propõe a descrever, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos (do mundo físico e, 

principalmente, do mundo humano) sem, contudo, manipulá-los, isto é, sem que haja 

interferência nossa no fenômeno estudado. 

A seguir, daremos continuidade aos aportes metodológicos, apresentando o 

universo da pesquisa e sujeitos participantes. 

 

5.2 O universo da pesquisa e sujeitos participantes 

 

Nesta seção, faremos um relato quanto às escolhas pelo universo de pesquisa e os 

sujeitos participantes. Para tal, organizamos a seção em dois momentos distintos: escolas e 

professoras. 

 

5.2.1 As escolas 

 

Para atender aos objetivos supracitados, percebemos a importância de realizar 

uma investigação com professores atuantes em um dos chamados anos que compõem o ciclo 

de alfabetização (1
o
, 2

o
 e 3

o
 anos). Como moramos e trabalhamos na cidade de Ilhéus, 

delimitamos as escolas desse município que oferecessem esses anos escolares para ser nosso 

universo. Antes de nos ater às escolas, faremos uma breve descrição do município. 

Ilhéus está entre os sete municípios mais populosos da Bahia, localizado na região 

Sul, a cerca de 450 km da capital, Salvador, e com aproximadamente 185 mil habitantes. Tem 

a sua economia baseada na agricultura, turismo e algumas indústrias. Com relação à 

educação, vem apresentando nos últimos anos certo progresso, principalmente no Ensino 

Superior (IBGE, 2010). Além disso, a cidade se destaca por conta da sua história, já que foi 
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Capitania Hereditária e, no século XX, consolidou-se com uma das maiores produtoras de 

cacau até o advento da vassoura de bruxa.  

Por se tratar de um universo muito amplo, já que o município conta com 52 

escolas na rede pública, adotamos três critérios para a escolha das escolas, a saber: 1) 

contemplar os anos do ciclo de alfabetização; 2) ter professores experientes; e 3) estar na zona 

urbana. 

O principal critério de escolha foi que as escolas contemplassem os três primeiros 

anos do ensino fundamental, pois acreditamos que os professores do ciclo partilhavam seus 

saberes (práticos, metodológicos ou teóricos) nas discussões dos planejamentos ou até mesmo 

nas conversas informais. Com relação ao tempo de serviço, estipulamos o período temporal de 

5 (cinco) ou mais anos de docência, pois entendermos que, assim, garantiríamos um professor 

que optou decididamente pela docência como profissão. Por fim, o critério da zona urbana 

entra, enquanto espaço geográfico, principalmente na mobilidade de transição entre as 

escolas. 

Atendendo a esses critérios, tomamos como amostra do universo de estudo três 

escolas municipais que, além disso, atendiam a crianças de classes populares. Para uma 

melhor organização do trabalho, as nomeamos como: Escola 1 (E1), Escola 2 (E2) e Escola 3 

(E3). Por ser o professor, foco principal do nosso trabalho, não nos deteremos numa descrição 

ampla dessas escolas.  A partir de agora, discorreremos sobre os sujeitos participantes. 

 

5.2.2 Os sujeitos 

 

Esclarecemos, primeiramente, que todos os participantes do estudo são mulheres, 

por isso, nos referiremos aos participantes como: professora. Inicialmente, foram 13 as 

professoras que aceitaram participar voluntariamente do estudo, entretanto, duas professoras 

da E2 desistiram de sua participação, sem maiores explicações. Dessa forma, reduzimos nossa 

amostra para um total de 11 professoras participantes. 

Apresentamos, na tabela a seguir, a distribuição dessas professoras segundo a 

escola a que pertencem. 
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Tabela 5 – Quantidade de professoras por escola. 
ESCOLA QUANTIDADE 

E1 6 

E2 1 

E3 4 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Achamos conveniente apresentar a tabela 6, na qual relacionamos a professora 

com o ano que atua no momento da recolha de dados e a escola que leciona. 

 

Tabela 6 – Relação de professoras, ano que leciona e escola. 
PROFESSORA ANO QUE LECIONA ESCOLA A QUE 

PERTENCE 

ANOS DE DOCÊNCIA 

P. 1 1º 1 22 

P. 2 1º 1 23 

P. 3 1º 2 22 

P. 4 1º 3 10 

P. 5 1º 3 08 

P. 6 2º 1 12 

P. 7 2º 1 07 

P. 8 2º 3 20 

P. 9 3º 1 24 

P. 10 3º 1 20 

P. 11 3º 3 28 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Observamos que cinco professoras atuam no 1º ano, enquanto nos outros dois 

anos (2º e 3º) desse ciclo, a quantidade de professoras participantes foi a mesma, qual seja, 

três professoras para cada um deles. 

A seguir, iremos descrever os instrumentos utilizados para coletar os dados do 

estudo. Apresentando outros dados acerca do perfil das professoras participantes na subseção 

5.3.1. 

 

5.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Utilizamos dois instrumentos para a coleta de dados: um questionário, aplicado a 

todas as participantes e, posteriormente, uma entrevista, realizada com aproximadamente 33% 

da amostra. 

O questionário se apresentou como um instrumento inicial de levantamento dos 

dados, não se limitando às informações gerais sobre as professoras, mas trazendo perguntas 

direcionadas aos nossos objetivos, na tentativa de responder à nossa questão de pesquisa. 
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Nesse sentido, o questionário teve dois objetivos: 1) levantar o perfil pessoal e 

profissional das professoras participantes e 2) traçar um levantamento inicial acerca do 

conhecimento que elas têm com relação à Alfabetização Matemática.  Ressaltamos que o 

questionário foi inspirado no trabalho de Perovano (2012) e adaptado às nossas necessidades 

de investigação. 

Já a entrevista foi realizada com o intuito de complementar as informações obtidas 

pelo questionário, com vistas a aprofundar os dados coletados. Tratou-se de uma entrevista 

semiestruturada, em que as mesmas perguntas do questionário eram refeitas, mas, a partir da 

resposta da professora, outras perguntas eventualmente surgiram. Assim, essas outras 

perguntas nada mais eram do que perguntas complementares que nos ajudasse a entender a 

concepção de “Alfabetização Matemática” da professora. Para isso, resolvemos áudio-gravar 

a entrevista, e depois transcrever a fala das professoras. 

De acordo com André (2007, p. 34), “A grande vantagem da entrevista sobre 

outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada [...]”. 

Na entrevista, assim como em qualquer instrumento de coleta de dados, priorizamos pelo 

respeito ao sujeito que participa da pesquisa. 

A seguir, descreveremos cada um desses instrumentos. 

 

5.3.1 O Questionário 

 

Segundo Lakatos (1999, p. 100), o “Questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito 

e sem a presença do entrevistador”. A “ausência” do investigador nesse momento confere aos 

sujeitos que participarão da pesquisa uma sensação de liberdade para que respondam às 

questões sem se sentirem pressionados ou com algum receio de avaliação. 

A nossa intenção primeira foi a de realizar um momento individual para que as 

professoras pudessem responder ao questionário, utilizando os seus conhecimentos, na própria 

escola. No entanto, devido às condições nas quais se encontrava a educação pública no 

município de Ilhéus, foi permitido que as professoras levassem o questionário para 

responderem nas suas casas. 
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Entendemos ser necessário esclarecer quais “condições” eram essas. Os 

professores da rede municipal participaram de uma greve, no ano de 2013, que durou cerca de 

três meses. Com isso, o ano letivo (ainda) encontrava-se irregular. O que acarretou em alguns 

impasses na realização do trabalho desses profissionais. Como tínhamos (e temos!) o 

propósito de colaborar com o trabalho docente, optamos por não prejudicar as professoras 

participantes, aceitando que as mesmas levassem para casa o questionário. 

Nesse processo de recolher o instrumento após alguns dias, nos deparamos com 

certos entraves. O principal deles foia demora na entrega dos questionários, muitas vezes, por 

esquecimento das professoras. Destacamos que as desistências das duas professoras 

aconteceram nesse momento. 

O questionário estava dividido em duas partes, uma que buscava traçar o perfil da 

professora e outra que questionava o entendimento da mesma sobre a alfabetização 

matemática. No que tange ao perfil, este também se dividia em duas partes, tendo como 

intuito caracterizar o perfil pessoal e profissional das nossas participantes. As informações 

levantadas nessa primeira parte do questionário se encontram na próxima subseção. 

Na segunda parte, encontravam-se as questões abertas às professoras. Para tal, 

foram pensadas três perguntas, que iremos apresentar no capítulo seguinte, sobre a análise dos 

dados. Além disso, solicitamos que as professoras elaborassem quatro situações didáticas 

trabalhadas em sala de aula por elas e que facilitassem o processo de Alfabetização 

Matemática. Essas situações nos dariam uma ideia da prática alfabetizadora dessas 

professoras e, assim como as questões abertas, traremos na análise.  

A seguir, traçaremos o levantamento inicial do perfil das professoras 

participantes. A subseção está organizada de acordo com duas classificações propostas no 

questionário: Perfil Pessoal e Perfil Profissional. 

 

5.3.1.1 Perfil Pessoal 

 

Organizamos o questionário de modo que fosse possível traçarmos os dois perfis 

das professoras. Para isso, foram apresentadas, na primeira parte, vinte e três questões, sendo 

que as sete primeiras correspondiam ao perfil pessoal e as seguintes ao perfil profissional. 
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Todas as informações concedidas pelas professoras foram importantes, entretanto, 

exporemos aquelas que se apresentam como prioridade para nós. Nesse sentido, será exibido 

um extrato dessas questões, seguido de um quadro sucinto com os dados e algumas 

considerações. 

 

Figura 7 – Questões 2 e 6 do questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído do questionário que consta no Apêndice A. 

 

Entendemos que faixa etária e tempo de serviço se relacionam, quando falamos da 

profissão “ser professor”. Nesse entendimento, sabemos que a idade revela experiências 

pessoais e profissionais que podem inferir ou interferir no processo de ensino. Organizamos 

duas tabelas para informar os dados relacionados à idade e ao tempo de serviço das 

professoras. Como pode ser visto a seguir: 

Tabela 7 – Distribuição das professoras por faixa etária. 

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE DE PROFESSORAS 

De 26 a 30 anos - 

De 31 a 35 anos 2 

De 36 a 40 anos 3 

De 41 a 45 anos 2 

Mais de 45 anos 4 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Tabela 8 – Distribuição das professoras por tempo de serviço. 
 

TEMPO DE SERVIÇO 

 

QUANTIDADE DE PROFESSORAS 

De 6 a 10 anos 3 

De 11 a 15 anos 1 

De 16 a 20 anos 1 

Mais de 20 anos 6 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Percebemos, com as informações apresentadas, que todas as professoras estão 

acima dos 30 anos e que mais da metade delas apresenta mais de 40 anos. Além disso, quase 

todas as professoras têm mais de 10 anos de magistério, sendo que, entre essas, 6 já 

apresentam mais de 25 anos de carreira. Isso não representa apenas uma gama de experiências 
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pessoais, mas também de  experiências profissionais, que poderá corroborar com as ações 

dessas professoras em sala de aula, no processo de alfabetização matemática. 

Nesse sentido, podemos inferir que a vida pessoal e a profissional dessa 

professoras caminham paralelamente. De acordo com Huberman (2007), as professoras 

encontram-se num período estável da sua carreira, período que corresponde, em relação à 

idade, entre 35 e 50 anos ou, em relação ao tempo de serviço, entre 15 e 25 anos de ensino. 

Nessa fase, é possivel que elas questionem-se sobre a sua escolha profissional, apresentando 

“[...] desde uma ligeira sensação de rotina até uma ‘crise’ existencial efectiva face à 

prossecução da carreira”(HUBERMAN, 2007, p. 42). Que podem corresponder, também, a 

uma estagnada em suas atividades, sem uma inovação significativa. 

Como o próprio autor denota, essas características não são determinantes a todas 

as professoras, dependem também do contexto social, político e econômico, das relações na 

vida familiar, nas condições de trabalho em que se insere cada profissional. 

Outro ponto que trazemos aqui está relacionado à formação dessas professoras, 

com as questões 4 e 5 que aparecem no questionário, como mostra o extrato abaixo: 

Figura 8 – Questões 4 e 5 do questionário. 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído do questionário que consta no Apêndice A. 

 

Na tabela 8, buscamos distribuir as professoras em relação a sua formação escolar 

e acadêmica. 

 

Tabela 9 – Distribuição das professoras por formação escolar e acadêmica. 
ENSINO 

MÉDIO 

QUANTIDADE DE 

PROFESSORAS 

GRADUAÇÃO/PÓS-

GRADUAÇÃO 

QUANTIDADE DE 

PROFESSORAS 

Magistério 9 Pedagogia 9 

Técnico - Outra Licenciatura 1 

Outro - Pós-graduação 2 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Duas professoras não informaram a sua formação escolar, todas as outras 

concluíram o magistério. No caso da formação superior, podemos averiguar que, das 11 
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professoras pesquisadas, 9 têm como formação o curso de Pedagogia e uma apresenta outra 

licenciatura, que é a Geografia. Entre a continuidade na formação superior, duas professoras 

têm curso de pós-graduação, sendo que uma delas fez Especialização em Gestão, orientação e 

supervisão escolar, e outra fez Mestrado, não informado em que área. Quase todas as 

professoras têm formação docente desde o seu período escolar, e muito provavelmente elas 

tenham se inserido na vida profissional antes mesmo de dar continuidade à sua formação nas 

instâncias superiores.  

Para Gonçalves (2007), o desenvolvimento profissional e a construção da 

identidade profissional se complementam no percurso profissional docente. Além disso, estes 

resultam como processo do crescimento individual e pessoal de cada uma dessas professoras.  

Na convalidação das suas experiências pessoais, as professoras também 

constroem o seu saber docente. Saberes esses que se constituem enquanto fundamentos da sua 

competência (TARDIFF, 2011) e que irão conscientizá-las na reflexão crítica do seu papel de 

professora-alfabetizadora. 

Vimos, nessa primeira parte, como o perfil pessoal das professoras foi delineando 

a constituição do seu perfil profissional. A seguir, vamos apresentar algumas questões que 

compreendem a formação do perfil profissional das professoras, no que se refere ao ensino da 

matemática no ciclo de alfabetização. 

 

5.3.1.2 Perfil Profissional 

 

As questões apresentadas nesta subseção nos permitiram um parâmetro de 

levantamento inicial sobre as preferências e concepções das professoras no que se refere ao 

seu fazer pedagógico para o ensino da matemática no ciclo de alfabetização. Para esse 

segundo perfil, foram propostas 10 questões no questionário, mas exporemos (como já foi 

informado) aquelas que entendemos ser prioritárias a esse trabalho. 

Com a questão 13, procuramos identificar os principais conteúdos trabalhados 

nesse ciclo de alfabetização. É importante salientar que o que apresentamos no questionário 

como “conteúdos” são os Eixos Estruturantes da Matemática, como foi visto no Capítulo 3, a 

partir do DDA (2012) e dos cadernos do PNAIC (2014). 
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Figura 9 – Questão 13 do questionário. 

Fonte: Extraído do questionário que consta no Apêndice A. 

 

 

Tabela 10 – Conteúdos que as professoras apresentam maior segurança em desenvolver. 
CONTEÚDOS TRABALHADOS PROFESSORAS QUE TRABALHAM ESSES CONTEÚDOS 

Números Naturais e S.N.D 6 

Operações com Números Naturais 7 

Espaço e Forma 5 

Grandezas e Medidas 2 

Tratamento da informação 4 

Outro 1 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

A tabela 9 nos mostra de maneira perceptível que os conteúdos relacionados aos 

Números e Operações são os que professoras participantes apresentam maior segurança em 

desenvolver na sala de aula. Essa segurança para desenvolveros conteúdos relacionados a esse 

eixo pode estar acontecendo por duas vias distintas: ainda por conta das práticas passadas e 

tradicionais de ensino da matemática, que hierarquizavam esse conhecimento em detrimento 

dos outros ou por conta das orientações nos documentos oficiais curriculares, como o PCN 

(1997), o DDA (2012) e nos cadernos do PNAIC (2014), que enfatizam o trabalho com esse 

eixo no ciclo de alfabetização. Sabemos que o trabalho com os números tece grande 

importância no processo de Alfabetização Matemática, afinal, como já abordamos, esse 

conhecimento vai permear todos os outros conhecimentos matemáticos, seja como conteúdo 

principal ou coadjuvante.  

Não podemos afirmar qual das vias as professoras utilizam para ensinar os 

conteúdos relacionados ao Eixo Números e Operações, apesar do nosso trabalho assentar-se 

no processo de ensino, não foram realizadas observações das aulas dessas professoras para 

tais esclarecimentos.  

Apenas a professora P.10 informou que trabalha com “outros conteúdos”. 

Segundo ela, esses seriam “situações problemas, gráficos e tabelas [...]” (informação verbal).  
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Entendemos que gráficos e tabelas não devem ser vistos como conteúdos isolados, 

eles estão dentro do Eixo Tratamento da Informação, marcado pela mesma professora. Como 

foi pontuado no capítulo anterior, torna-se impreterível superar a prática de ensino isolado da 

construção de gráficos e tabelas. Não sabemos, apenas pela resposta do questionário, de que 

forma essa professora tem desenvolvido e com segurança esse conteúdo.Sabemos da 

importância que as professoras necessitam ter sobre as orientações de ensino desse 

conhecimento, que tem, entre um dos objetivos de aprendizagem desse eixo “Ler, interpretar e 

fazer uso em diversas situações e em diferentes configurações (anúncios, gráficos, tabelas, 

rótulos, propagandas), para a compreensão de fenômenos e práticas sociais” (BRASIL, 2012, 

p. 84).  

Nesse sentido, apenas ensinar a elaborar gráficos e tabelas não dará conta do 

alcance desse objetivo, que é compreender desde o ciclo de alfabetização os fenômenos que 

acontecem no contexto social, para que reflitam criticamente acerca deles. 

Sobre a “situações problemas”, de acordo com as orientações do PNAIC (2014, p. 

9) aos professores alfabetizadores, em seu Caderno 8, Saberes matemáticos e outros campos 

do saber, a resolução de problemas “[...] deve ser o foco do currículo de matemática”, em que 

as situações devem ser apresentadas dentro de contextos significativos às crianças para que, 

assim, possam fazer com que elas pensem matematicamente. Além disso, a resolução de 

problemas deve envolver todos os outros eixos da matemática e da mesa forma que “gráficos 

e tabelas” não deve ser abordado de forma isolada. 

Ao apresentarem segurança em desenvolver os conteúdos, as professoras podem 

estar garantindo que os seus alunos, no processo de Alfabetização Matemática, alcancem os 

direitos de aprendizagem relacionados aos conhecimentos matemáticos. Entendemos que 

“segurança em desenvolver os conteúdos” pressupõem pensar de maneira antecipada sobre 

cada um deles e dessa forma, a professoras podem propor diferentes metodologias para o 

ensino. 

Dando continuidade às questões de levantamento do perfil profissional, 

destacamos também a questão 20, que procurou elencar a preferência (ou não) das nossas 

professoras sobre o apoio que consideram importante para elaborarem as suas aulas.  
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Desde os PCN (BRASIL, 1997), que temos documentos de orientação curricular 

para as aulas de matemática no ciclo de alfabetização. Entretanto, algumas pesquisas, como as 

Barreto e cols. (2005
7
) e as de Maia (2007

8
, 2013), demonstram que os professores preferem 

buscar outros referenciais para a elaboração das suas aulas, como o livro didático. Por conta 

disso, entendemos que fosse pertinente perguntar às professoras quais são os seus principais 

referenciais. Como podemos observar na figura 11: 

 

Figura 10 – Questão 20 do questionário 

 

Fonte: Extraído do questionário que consta no Apêndice A. 

 

Há uma quase totalidade das professoras que utilizam o livro didático para a 

elaboração das suas aulas. De acordo com Maia (2007, apud MAIA, 2013), o livro didático 

tem se apresentado como a principal ferramenta didática do professor. Em virtude disso, o 

professor tem mostrado o mesmo conhecimento acerca dos conteúdos matemáticos, da forma 

que vem se apresentando no livro didático, seguindo, inclusive, as mesmas estratégias 

propostas. 

Tabela 11 – Material de apoio para elaboração das aulas 

MATERIAL DE APOIO PROFESSORAS 

Livro didático adotado 10 

Consultas na internet 9 

Atividades discutidas com colegas 7 

Livros próprios 6 

Apostilas de curso 6 

Atividades de elaboração própria 6 

Outros 2 

 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

                                                                 
7
 Barreto e Maia realizaram uma pesquisa em que avaliou a abordagem dada pelo livro didático de Matemática 

às operações e ao SND. 
8
 Maia traz, em sua tese ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: aspectos concernentes ao processo na perspectiva 

de publicações brasileiras (2013), algumas considerações acerca do livro didático que foram levantadas na sua 

pesquisa de mestrado em 2007. 
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O nosso propósito não é desmerecer o uso dos livros didáticos pelas professoras, 

até mesmo porque estes são “[...] como ferramentas que auxiliam os docentes na busca por 

caminhos para sua prática pedagógica [...]” (MAIA, 2013, p. 22). O intuito é refletir sobre o 

uso coerente desse material, dentro da proposta da Alfabetização Matemática. Entendemos 

que, embora importante, o livro didático não deva ser visto como o único meio de apoio para 

o trabalho dos conteúdos matemático do professor, o que também é observável na Tabela 11, 

visto que, as professoras apontam adotarem outros materiais de apoio para prepararem as suas 

aulas. 

Encerramos o levantamento do perfil com as questões 22 e 23 do questionário. 

Elas estão relacionadas ao que ensinar e o que é aprender matemática no ciclo de 

alfabetização para as professoras. 

A questão 22 apresenta algumas situações que, para as professoras, seriam 

inerentes ao seu processo de ensino. Como apresentado no extrato, as professoras tiveram a 

liberdade de marcar mais de um item. 

Figura 11– Questão 22 do questionário 

Fonte: Extraído do questionário que consta no Apêndice A. 

 

Tabela 12 – Entendimento sobre o que é ensinar matemática. 

O QUE É ENSINAR 

MATEMÁTICA? 
QUANTIDADE DE ESCOLHAS 

Relacionar o conteúdo com situações da 

vida 

11 

Discutir o que significa o conteúdo 6 

Definir claramente cada conteúdo 2 

Não ensinar o conteúdo por meio de 

fórmulas 

2 

Contar a história do surgimento do 

conteúdo 

1 

Garantir que os alunos façam muitos 

exercícios (...) 

1 

Enfatizar a fórmula para resolução dos 

exercícios 

0 

Outros 3 

Fonte: Dados desta pesquisa 
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Fica evidente para todas as professoras que ensinar matemática no ciclo de 

alfabetização é relacionar o conteúdo com situações da vida. Contudo, mais da metade delas 

também entendem que ensinar matemática não se limita apenas a essa relação, pois acreditam 

ser necessário, em conjunto a isso, discutir o significado dos conteúdos matemáticos. Vimos, 

no segundo capítulo desse trabalho, que, desde os PCN (1997), os documentos oficiais já 

compreendiam a matemática como um conhecimento que deveria ser ensinado com vistas 

para que os alunos a utilizasse dentro dos usos das suas práticas sociais.  

Nesse sentido, entendemos que a matemática no ciclo de alfabetização deve ser 

ensinada para que desde cedo as crianças a compreendam como um conhecimento presente no 

mundo social do qual fazem parte, possibilitando que resolvam os problemas da sua vida 

cotidiana, bem como promovam a sua consciência cidadã. Como também nos coloca o DDA 

(BRASIL, 2012, p. 60), o ensino da matemática no ciclo de alfabetização significa “[...] 

permitir ao sujeito utilizar as ideias matemáticas para compreender o mundo no qual vive e 

instrumentalizá-lo para resolver as situações desafiadoras que encontrará em sua vida na 

sociedade”.  

Partimos, assim, para a nossa última questão, a questão 23 do questionário, que 

apresenta possíveis escolhas sobre o que as professoras consideramo que é aprender 

matemática,o que for apresentando nessa questão, pode corroborar com o que elas sinalizam 

na segunda parte do questionário, foco da nossa análise, sobre o que é ser/estar alfabetizado 

em matemática. 

 

Figura 12 – Questão 23 do questionário 

Fonte: Extraído do questionário que consta no Apêndice A. 
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Tabela 13 – Entendimento sobre o que é aprender matemática. 

O QUE É APRENDER? QUANTIDADE DE ESCOLHAS 

Saber resolver um problema por vários 

caminhos 

10 

Saber dizer, mesmo que seja na linguagem 

do aluno, o que o conteúdo significa 

8 

Saber usar o conteúdo em situações não 

matemáticas 

6 

Saber por que e como surgiu o conteúdo 3 

Saber aplicar a fórmula corretamente 0 

 

Fonte: Dados desta pesquisa. 

 

Nessa questão, duas escolhas predominam em relação ao que as professoras 

entendem sobre o que é aprender matemática no ciclo de alfabetização: saber resolver um 

problema por vários caminhos e saber dizer, mesmo que seja na linguagem do aluno, o que o 

conteúdo significa. O que podemos depreender, é que as professoras não veem mais a 

matemática como um conhecimento que se aprende apenas com a resolução de fórmulas 

prontas e que este aprendizado deva acontecer de maneira mecânica e apenas pela 

memorização.  

A aprendizagem da matemática compreendida nessas duas situações apontadas 

pelas professoras acontece principalmente quando os seus alunos são levados a pensar 

matematicamente. Vimos, ao apresentarmos os direitos de aprendizagem no segundo capítulo, 

que as crianças devem utilizar seus próprios caminhos para construir o conhecimento 

matemático, buscando suas estratégias na resolução de situações-problema. Ao que parece, as 

professoras têm priorizado um ensino para que a aprendizagem matemática se efetive 

significativamente em suas aulas. 

 

 

5.3.2 A Entrevista 

 

Como já explicado anteriormente, a entrevista foi um instrumento utilizado para 

melhor entender as respostas dadas pelas professoras no questionário. Essa entrevista foi feita 

com quatro professoras (mais de um terço da nossa amostra) e foi realizada quatro meses após 

a aplicação do questionário. Tal lacuna foi proposital, pois não tínhamos a intenção de que a 

professora apenas repetisse oralmente o que já tinha escrito. Na verdade, queríamos 
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proporcionar, se assim fosse, a possibilidade da professora oferecer outro olhar ao que 

respondeu no questionário ou, por outra, permitir o aprofundamento de algum ponto do 

questionário que escrevendo poderia ter ficado enfadonho ou, ainda, de checar a posição 

anterior com a atual.  

Escolhemos para entrevistar as três professoras da escola 3, pois foram elas as 

mais receptivas ao estudo e mais uma professora, pertencente à escola 2. Essa última foi 

escolhida pelo seu espírito de liderança e sua disponibilidade para o estudo. Além disso, essas 

professoras atuavam em cada um dos anos do ciclo de alfabetização, sendo que duas estavam 

no 3º ano. 

 Acreditamos que a entrevista ganhou destaque em nossa pesquisa, pois com ela 

foi possibilitado ouvir melhor as professoras, o que trouxe mais propriedade ao nosso 

trabalho. Além de refazermos as perguntas do questionário, ocorreram outras perguntas na 

busca de um maior aprofundamento do que estava sendo dito. 

No próximo capítulo, da análise dos dados, iremos nos debruçar com maior 

atenção à segunda parte do questionário e a entrevista. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, temos o propósito de analisar e discutir os dados coletados durante 

a pesquisa. Como já explicitado no capítulo anterior, eles foram coletados por meio de um 

questionário aplicado a 11 professoras e de uma posterior entrevista semiestruturada realizada 

com quatro destas participantes.  

No que tange ao questionário, este foi dividido em três partes, sendo que a parte I 

foi voltada para traçar o perfil das professoras (apresentado na metodologia), a parte II 

contendo as perguntas norteadoras do estudo, sendo elas: 1) Para você, o que seria 

Alfabetização Matemática? e 2) Quando você considera que uma criança esteja alfabetizada 

matematicamente? e a parte III que correspondeuà elaborações de situações formuladas pelas 

professoras.  

Em relação à entrevista semiestruturada, esta assumiu as três questões norteadoras 

contidas na parte II do questionário, embora outras tenham surgido com o intuito de 

esclarecer, confirmar ou confrontar o que já tinha sido dito pelas professoras entrevistadas. 

Essas questões irão aparecer no decorrer da análise, levantando pontos ou contrapontos 

necessários a algum aprofundamento. 

Antes de discorrermos sobre os dados da pesquisa, faz-se necessário esclarecer o 

direcionamento teórico escolhido para a presente análise, apresentando as categorias que se 

originaram de nossas reflexões. Nesse sentido, os nossos dados referentes à parte II do 

questionário e a entrevista foram olhados à luz da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin 

(2011). Assim, ao trabalhar com a fala das professoras acerca da Alfabetização Matemática, 

buscamos conhecer não só aquilo que estava sendo explicitamente dito, mas também o que se 

encontrava por trás das suas palavras.  

Dessa forma, ao propormos uma pesquisa exploratório-descritiva tivemos a 

intenção de descrever e interpretar os fenômenos que foram sendo expostos na parte II. Para 

tanto, e a partir de critérios que atendessem aos objetivos do nosso estudo, suscitamos as 

seguintes categorias de análise que correspondem às respostas apresentadas no questionário e 

complementadas durante a entrevista: 1) Alfabetização Matemática e 2) Currículo de 

Matemática nos anos iniciais.  
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Além disso, fomentamos subcategorias relacionadas a cada uma das categorias 

acima, como apresentado no quadro abaixo: 

Tabela 14 – Categorias e subcategorias de análise 

CATEGORIA CONCEITUAL SUBCATEGORIAS DA ANÁLISE 

 Alfabetização Matemática 

 Alfabetização Matemática entendida 

como uso da Matemática para explicar o 

cotidiano à volta do aluno. 

 Alfabetização Matemática entendida 

enquanto compreensão do aluno acerca 

dos conceitos e conteúdos matemáticos. 

 Currículo de matemática nos anos iniciais 

 Aquisição e domínio dos conteúdos ou 

eixos temáticos da matemática. 

 Utilização dos conhecimentos 

matemáticos no cotidiano. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos instrumentos de coletas de dados. 

 

Diante do exposto, organizamos o capítulo em duas seções, sendo que cada uma 

delas corresponde a uma categoria de análise, as quais serão descritas, de maneira breve, a 

seguir.  

Na primeira seção, Alfabetização Matemática, faremos o comparativo entre o que 

diz o discurso atual que tem sido assumido pelas políticas públicas atuais, através dos 

documentos oficiais, bem como as pesquisas recentes sobre a Alfabetização Matemática e o 

entendimento apresentado pelas professoras sobre este campo conceitual. 

Na segunda seção, Currículo de Matemáticanos anos iniciais, buscamos comparar 

o que está posto pelas teorizações e normatizações a respeito do currículo de Matemática e o 

currículo descrito pelas docentes como utilizado nas concretizações de sua prática para 

afirmar quando a criança está alfabetizada matematicamente.  

A última seção deste capítulo, Situações didáticas: concretização da prática 

alfabetizadora corresponde à parte III do questionário, em que iremos analisar as situações 

que foram propostas pelas professoras e que para elas facilitam o processo de Alfabetização 

Matemática. 
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6.1 Alfabetização Matemática 

 

Como descrevemos anteriormente, com esta seção temos a intenção de fazer um 

comparativo entre o discurso atual, do currículo oficial
9
, acerca da Alfabetização Matemática 

e a compreensão que as professoras apresentaram em relação a esse conceito. Por conta disso, 

a presente seção faz referência direta à primeira questão do questionário: Para você, o que 

seria a Alfabetização Matemática?. 

A partir das respostas apresentadas pelas professoras, foi possível definir duas 

subcategorias de análise: 

1) Alfabetização Matemática entendida como uso da matemática para explicar o 

cotidiano à volta do aluno. 

2) Alfabetização Matemática entendida enquanto compreensão do aluno acerca 

dos conceitos e conteúdos matemáticos. 

Na tabela abaixo podemos averiguar, em relação às respostas do questionário, a 

quantidade de professoras em cada uma das subcategorias, as quais nomeamos de 

Subcategoria 1 e Subcategoria 2, respectivamente. 

 

Tabela 15 – Subcategorias da “Alfabetização Matemática” (A.M.), com base no questionário. 

SUBCATEGORIA 1 SUBCATEGORIA 2 

A.M. compreendida como uso da matemática para 

explicar a vida ou cotidiano à volta do aluno 

A.M. enquanto compreensão do aluno acerca dos 

conceitos e conteúdos matemáticos 

5 professoras  

(P. 3, P. 5, P. 7, P. 9 e P. 10) 

4 professoras 

(P. 2, P. 4, P. 6 e P. 8) 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das respostas apresentadas no questionário. 

 

Não foi possível identificar, nas respostas do questionário apresentadas por duas 

professoras, critérios que nos possibilitassem analisar os seus entendimentos acerca da 

alfabetização matemática. Suas respostas foram vagas ou voltadas para o ensino em geral, 

como mostram trechos dos questionários: 

 

P.1 – UMA CAMINHADA BUSCANDO SOLUÇÕES E DESCOBRINDO COMO AGIR DIANTE DE UMA DIFICULDADE. 

 

P.11 – É A POSSIBILIDADE DE DESENVOLVER PRÁTICAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA QUE FAVOREÇAM AS 

APRENDIZAGENS DOS ALUNOS. 

 

                                                                 
9
 Os conceitos oficiais de Alfabetização Matemática aparecem na p. 39 desse trabalho. 
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A partir de agora, debruçaremos as nossas reflexões sobre cada uma das 

subcategorias definidas. 

 

6.1.1 Alfabetização Matemática: o uso da matemática no cotidiano 

 

Além das cinco professoras (apresentadas no quadro anterior) que relacionaram a 

Alfabetização Matemática com a vida cotidiana dos estudantes nas respostas dadas ao 

questionário, tivemos duas professoras, P.8 e P.11, que participaram da entrevista e, ao 

refazermos a pergunta “Para você, o que seria a Alfabetização Matemática?”, apresentaram, 

em suas respostas, posições claras, as quais puderam ser classificadas dentro dessa 

subcategoria e utilizadas de forma a compreendermos melhor o entendimento delas sobre a 

Alfabetização Matemática. 

As respostas apresentadas corroboram com o DDA (BRASIL, 2012), quando este 

afirma que, mesmo antes de chegar à escola, a criança já apresenta rudimentos da matemática 

que foram construídos de sua interação com o meio em que vive e que estes devem ser 

ampliados pela escola para uma melhor e efetiva utilização nas práticas sociais.  Como 

apresentada pela professora P.5: 

 

P.5 – A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA É O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DOS SABERES QUE A CRIANÇA TRAZ DE 

SUAS VIVÊNCIAS, OU SEJA, DO SEU COTIDIANO ANTES DE CHEGAR À ESCOLA. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

Notemos que a professora apresenta uma síntese do conceito apresentado pelo 

DDA, que foi trazido por nós no segundo capítulo desse trabalho, o qual relaciona a 

alfabetização matemática com os saberes adquiridos pela criança antes de ir para a escola. 

Contudo, falta a complementação para potencialização de modo a se atingir a vida cidadã. 

Considerando que a professora levou o questionário para respondê-lo em casa, é 

possível que a mesma tenha buscado apoio nesse documento para responder ao mesmo. 

Contudo, isto é apenas suposição, e mesmo que assim tenha sido isto seria um indicador do 

seu conhecimento ou acesso a tal documento. Ademais, a resposta da professora traz 

considerações atuais sobre a Alfabetização Matemática. Sendo assim, podemos inferir que 

para ela o processo de ensino da Matemática nos anos iniciais deve partir dos conhecimentos 

adquiridos pela a criança no âmbito do seu contexto social.Tal visão distancia-se das práticas 
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de ensino antigas, que consideravam que a aprendizagem só acontecia depois do início da 

vida escolar e que desconsideravam qualquer conhecimento extraescolar dos alunos.  

Ressaltamos também, que essa professora apresenta ponto de partida para trabalhar a 

matemática no ciclo de alfabetização, que é iniciar a partir dos conhecimentos trazidos do seu 

cotidiano, entretanto, ainda não contempla o ponto de chegada, que seria a utilização dos 

conhecimentos matemáticos no seu cotidiano. 

Esse entendimento é também compartido com aprofessora P.8 na entrevista: 

 

P.8 – EM PRIMEIRO LUGAR, QUE EU LEVO EM CONTA MUITO O QUE O MEU ALUNO TRAZ, PRA MIM, ISSO É MUITO 

IMPORTANTE. (TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

Notemos que para as duas professoras acima (P.5 e P.8), o processo de 

Alfabetização Matemática deve ser promovido a partir do que as crianças já trazem de seus 

cotidianos para a escola e, dentro desse contexto, insere-se a importância de organizar os 

saberes matemáticos nessa fase de escolarização. Nesse sentido, entendemos que a escola tem 

papel preponderante na direção de possibilitar que as crianças articulem os seus 

conhecimentos de senso comum aos conhecimentos escolares e assim, possam utilizá-los 

enquanto instrumento para atuar e até mesmo modificar a sociedade em que vivem. 

A resposta da professora P.3 ao questionário corrobora com essa visão, 

apresentando uma clara posição sobre a importância da Alfabetização Matemática na vida dos 

alunos. Para essa professora, contudo, a relação entre a Matemática e o cotidiano segue no 

sentido oposto das propostas por suas colegas, P.5 e P.8, pois vem da escola para a vida: 

 

P.3 – [ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA SERIA...] FAZER COM QUE O ALUNO COMPREENDA E SAIBA APLICAR O QUE 

APRENDEU NO SEU COTIDIANO. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO) 

 

Esta resposta nos permite inferir que a professora considera que faz parte da 

aprendizagem no processo de Alfabetização Matemática propiciar a reflexão do conhecimento 

aprendido para sua utilização no contexto extra-escolar. Não é apenas o “aprender pelo 

aprender”, como objetivo de cumprir mais um período escolar. Mas ensinar para promover a 

compreensão e assim permitir o uso do conhecimento adquirido fora da escola. Nesse sentido, 

é preciso pensar num trabalho com a Matemática que seja baseada na historização do 

pensamento matemático, em que o aluno possa contextualizar conhecimento, promovendo 
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não só uma comunicação com o seu meio, mas também por situações interdisciplinares 

(BRASIL, 2012).  

Essa visão de P. 3 está em consonância com Kamii (2006), quando esta esclarece 

que refletir sobre os conhecimentos matemáticos que vão sendo adquiridos ao longo do 

processo de alfabetização permite que a criança passe a perceber que tipo de intervenção pode 

fazer no mundo a sua volta (KAMII, 2006) e qual o conhecimento matemático é necessário 

para isso. Esse processo demanda entender que a Matemática não se limita ao conhecimento 

numérico, mas abrange diversas relações, que vão se constituindo à medida que elas se 

apropriam disso.  

A visão oferecida pela professora P. 3 ao ressaltar a necessidade de aplicar o 

conhecimento matemático adquirido na escola no cotidiano pode ser complementado pela fala 

da professora P. 10: 

 

P.10 – [ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA SERIA...] INSERIR O ALUNO NO UNIVERSO MATEMÁTICO LEVANDO-O A 

PERCEBER A MATEMÁTICA NO SEU DIA A DIA. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

Para essa professora parece ser possível ampliar as possibilidades de 

entendimento de mundo da criança por meio da Alfabetização Matemática, principalmente 

quando se valoriza o modo de pensar de cada criança nesse processo de aprendizagem. Mais 

uma vez notamos uma convergência entre a visão de Alfabetização Matemática das 

professoras participantes de nosso estudo e o que estão propondo os documentos oficiais 

recentes (BRASIL, 2014a). 

De fato, diante das afirmações apresentadas pelas professoras, podemos 

considerar que as mesmas entendam a Alfabetização Matemática também como um processo 

de letramento, quando esta se relaciona com as práticas sociais. Assim como aborda o 

Caderno de apresentação do PNAIC, “Entender a Alfabetização Matemática na perspectiva do 

letramento impõe constante diálogo com outras áreas do conhecimento e, principalmente, com 

as práticas sociais, sejam elas do mundo da criança [...] sejam elas do mundo adulto [...]” 

(2014a, p.15). Por conta disso e dos entendimentos que se apresentaram sobre a Alfabetização 

Matemática nos questionários, foram feitas durante a entrevista das professoras P.8 e P. 10, as 

seguintes perguntas: Para você, esse processo de alfabetização também se insere no processo 
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do letramento, do letramento matemático? O que você pensa sobre o alfabetizar letrando, 

também em matemática? 

Apesar de ainda ser nova para muitos professores essa visão da Matemática 

compreendida como processo de alfabetização e letramento, é possível observar nas falas que 

se seguem, das professoras P.8 e P.10, que elas já trazem considerações importantes sobre a 

relação prática cotidiana e conhecimento matemático, tal qual vem sendo enfatizado nos 

documentos oficiais atuais (BRASIL, 2012; 2014). 

 

P.8 – MUITAS VEZES, EU TENHO UM ALUNO QUE [...] ME DÁ UMA RESPOSTA DE QUANTO É TANTO MAIS TANTO OU 

TANTO MENOS TANTO, POR CAUSA DO DIA A DIA DELE. TENHO ALUNOS QUE TRABALHAM NA FEIRA, FINAIS DE 

SEMANA E TENHO OUTROS QUE AJUDAM OS FAMILIARES NA PRAIA. TEM ESSES ALUNOS QUE TÊM ESSA VIVÊNCIA, 

DO DINHEIRO, DE PASSAR O TROCO, TÊM ESSE CONHECIMENTO E QUE FAZ PARTE DO LETRAMENTO TAMBÉM. POR 

QUÊ? PORQUE O MEU ALUNO JÁ TRAZ ISSO DE CONHECIMENTO, SIMPLESMENTE EU VOU AMPLIANDO ESSE 

CONHECIMENTO QUE ELE TRAZ, PORQUE É IMPORTANTE ESSA PRÁTICA SOCIAL, E EU TENHO QUE TRABALHAR 

VISANDO QUE O MEU ALUNO [...] ESTEJA NA SOCIEDADE COMO NÓS ESTAMOS E QUE ELE SE SINTA RESPONSÁVEL E 

PARTE DA SOCIEDADE. NESSE SENTIDO, EU CONSIGO PENSAR A ALFABETIZAÇÃO COMO UM MEIO SOCIAL, [...] 

VALORIZANDO TAMBÉM O MEIO DELES. ESSA É A IMPORTÂNCIA QUE EU TENHO DADO NO MEU TRABALHO. 

(TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

P.10 – BEM, A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA É COMO ALFABETIZAÇÃO DO LETRAMENTO, PORQUE A CRIANÇA VÊ 

A MATEMÁTICA DESDE O PRIMEIRO MOMENTO. ENTÃO, A MATEMÁTICA TÁ NA VIDA DA CRIANÇA, DE UMA CERTA 

FORMA, VOCÊ VAI APENAS ADEQUAR ELA A DETERMINADO CONHECIMENTOS, CONHECIMENTOS MAIS NECESSÁRIOS 

PARA UMA APRENDIZAGEM DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. ENTÃO, É POR AÍ, MAS A MATEMÁTICA É O DIA A 

DIA, ELES JÁ VIVENCIAM A MATEMÁTICA. (TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

Sabemos por Soares (2009) que o letramento acontece quando o sujeito se 

envolve nas diversas práticas sociais de leitura e escrita. No caso da Matemática, a leitura e 

escrita devem estar ligadas as habilidades de comunicação matemática, envolvendo também 

conhecimentos que vão sendo aprendidos em seus contextos sociais, como os que envolvem a 

compra e a venda, seja na feira ou na praia. Nessa direção a fala da P.8 é bastante elucidativa, 

deixando claro sua compreensão sobre essa relação.  

Além disso, vemos, pela resposta dessa professora, que ela não só considera o 

conhecimento apresentado pelo aluno, como também o valoriza. Ao pontuar que o seu aluno é 

responsável e faz parte da sociedade, a professora evidencia que o ensino da Matemática no 

processo de alfabetização pode fomentar a formação de cidadãos autônomos, como já trazido 

pelo PCN (BRASIL, 1997) e consolidado pelo PNAIC (BRASIL, 2014), entre outros 

documentos oficiais atuais.  
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Assim, ao valorizar também a identidade sociocultural do seu aluno, a professora 

contribui para que o mesmo sinta-se confiante em relação à Matemática, participando das 

aulas com maior interesse. Como nos trouxe a professora P.11, em sua resposta durante a 

entrevista: 

 

P.11 – A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA É PROS MENINOS TER MAIS PARTICIPAÇÃO EM SALA DE AULA, 

PRINCIPALMENTE A CLIENTELA DAQUI, QUE TRABALHA NA FEIRA E TEM ESSE COTIDIANO DE TÁ COM ESSA PRÁTICA 

LIDANDO COM ISSO. EU ACREDITO QUE A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NÃO É SÓ A QUESTÃO DA CONTA, OS 

MENINOS PRECISAM TER ALGUNS CONTEXTOS DE TRAZER ISSO MAIS PRA VIDA DELE, PRO COTIDIANO. TIRANDO 

ESSA QUESTÃO SÓ DO TROCO, QUE VOCÊ TÁ ALI NA FEIRA, MAS DE OUTRAS QUESTÕES, QUE É PRA VIDA TODA. 

ENTÃO, EU ACREDITO QUE A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA VEIO PRA ISSO, PRA DAR ESSA ÊNFASE, ESSA 

PERCEPÇÃO ATÉ PRO PROFESSOR TAMBÉM, DE SABER QUAL A IMPORTÂNCIA MESMO DA MATEMÁTICA PRA VIDA. 

(TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

Assim como a professora P.8, percebemos na fala da professora P.11 (aqui 

destacamos que as duas atuam na Escola 3), que elas defendem o processo de alfabetização 

com a fundamental participação dos alunos. Vemos que a professora P.11 explicita a ênfase 

que normalmente se dá ao cálculo, além disso, ela não considera que trazer a matemática para 

o cotidiano do aluno deva ser compreendida apenas uma reprodução desse cotidiano, mas 

como uma ampliação deste ao levar o seu a aluno a refletir como os conhecimentos 

matemáticas se fazem presente na nossa vida.  

A professora P.11 ainda ressalta que a Alfabetização Matemática, enquanto 

processo, não deve fazer sentido apenas ao aluno, mas também ao professor, que passa a 

compreender a importância da Matemática para a vida. Acreditamos que essa consideração 

apresentada pela professora em relação à Matemática tem como consequência a 

possíveltransformação da postura do professor nas aulas de matemática, inclusiveno 

desenvolvimento de outras práticas de ensino, ponto que será tratado mais precisamente na 

seção três dessa análise, mas que começou a ser evidenciado ainda na resposta da professora 

P.9 à primeira questão: 

 

P.9 – ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA, PARA MIM, É DESENVOLVER AÇÕES PEDAGÓGICAS QUE DESPERTEM A 

CURIOSIDADE E AJUDE AS CRIANÇAS A COMPREENDEREM ‘OS MODOS’ COMO A SOCIEDADE SE ORGANIZA, 

DESCREVE, SELECIONA, APRECIA E ANALISA O MUNDO QUE NELE VIVE. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO) 

 

Vemos que, para as professoras P.9 e P.11, não adianta apenas entender que a 

Alfabetização Matemática é um processo que se insere no cotidiano do aluno. Para que os 

conhecimentos se efetivem de forma que as crianças o percebam no seu contexto social, faz-
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se necessária a utilização de uma prática (ou práticas) pedagógica diferenciada que o 

promova. São essas práticas que permitirão ao professor dar continuidade às aprendizagens 

em andamento. Além disso, práticas diferenciadas fomentam situações de diálogo, fazendo 

com que o aluno se comunique e reflita sobre os conhecimentos apropriados (BRASIL, 2012) 

e a sua ligação com as situações da sua vida cotidiana. 

Sintetizamos as análises da subseção acreditando que, diante das respostas 

apresentadas pelas professoras, estas entendem a Alfabetização Matemática como um 

processo que deve se inserir nas práticas sociais dos alunos. Contudo, algumas professoras 

têm, enquanto entendimento, que a Alfabetização Matemática ocorre a partir dos 

conhecimentos trazidos pelos alunos e que foram construídos dentro do seu contexto social, já 

outras professoras apresentamo entendimento de que a escola possibilita às crianças uma 

melhor compreensão da Matemática em seu cotidiano. Apesar das professoras apresentarem 

sentidos diferentes relacionados ao seu entendimento sobre a Alfabetização Matemática, 

compreendemos que um sentido não anula o outro, muito pelo contrário, eles podem ser 

interligados a partir de um maior aprofundamento dessas professoras em relação ao processo 

de Alfabetização Matemática.  

Com base no que foi apresentando nessa seção, podemos inferir que as 

professoras ainda não têm clareza aprofundada sobre o que seja a Alfabetização Matemática, 

o que acreditamos acontecer por ser algo novo dentro do cenário educacional brasileiro. 

Contudo, observamos pelo que trouxeram os dados esegundo as professoras, que começam a 

apresentar mudanças positivas em relação ao ensino da Matemática nesse ciclo de 

alfabetização, revelando dessa forma, reflexões perante o que tem sido abordado nos atuais 

documentos oficiais, bem como nas principais pesquisas sobre a Matemática nos anos iniciais. 

Baseadas nas respostas das professoras, apresentadas nos questionários, P.3, P.5, 

P.8, P.9, P.10 e P.11 sobre o que seria Alfabetização Matemática, podemos afirmar que as 

mesmas concebem a Matemática como um conhecimento social e que estão possibilitando 

novas formas de aprendizagem aos alunos, trazendo outras concepções didáticas para a sala 

de aula. Assim, podemos inferir que, pelo menos em termos do discurso e, por que não, da 

conscientização, essas professoras estão alinhadas com a visão trazida pelo DDA (BRASIL, 

2012) e pelo PNAIC (BRASIL, 2014). 
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Finalizamos a análise e a discussão dessa primeira subcategoria. Partiremos agora 

para a segunda, em que discorremos sobre a Alfabetização Matemática enquanto 

compreensão do aluno acerca dos conceitos e conteúdos matemáticos. 

 

6.1.2 Alfabetização matemática: a compreensão do aluno sobre o conhecimento 

matemático 

 

Nesta subseção iremos analisar o entendimento que as professoras têm sobre a 

Alfabetização Matemática, e que se relaciona diretamente com a aprendizagem do aluno nesse 

ciclo. Para essas professoras, a Alfabetização Matemática diz respeito à compreensão que os 

alunos têm acerca dos conceitos e conteúdos que são trabalhados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Apesar de termos identificado na fala das professoras características que 

possibilitaram a adoção da presente subcategoria, vamos, no decorrer dessa análise, verificar 

que, de certa forma, elas relacionam os conteúdos e conhecimentos matemáticos às vivências 

cotidianas dos alunos. De fato, isso acontece, pois não faz sentido, no processo de 

Alfabetização Matemática, compartimentalizar o aprendizado da criança em Matemática do 

cotidiano
10

 e Matemática escolar
11

. Mas, como foi abordado na subcategoria anterior, o 

processo de Alfabetização Matemática busca estabelecer as relações para que as crianças 

percebam que a Matemática aprendida na escola se faz presente também fora dela. 

A nossa intenção, ao agrupar a categoria Alfabetização Matemática em duas 

subcategorias, se deu porque estas professoras apresentaram notoriamente nas suas respostas, 

tanto no questionário quanto na entrevista, a compreensão dos conteúdos e conhecimentos 

matemáticos, por parte da criança, como fator preponderante para que haja a Alfabetização 

Matemática. Como podemos observar com a professora P.6, ao afirmar que a Alfabetização 

Matemática se caracteriza como: 

 

P.6 – [...] UM INSTRUMENTO PARA A LEITURA DO MUNDO, UMA PERSPECTIVA QUE SUPERA A SIMPLES 

DECODIFICAÇÃO DOS NÚMEROS E A RESOLUÇÃO DAS QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

                                                                 
10

 A Matemática do cotidiano corresponde ao conhecimento que as crianças adquirem nas relações com o 

contexto social em que vive. Estando relacionada ao seu dia a dia. 
11

 A Matemática escolar diz respeito à matemática aprendida na escola, a partir das aulas que sistematizam esse 

conhecimento. 
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Na fala dessa professora percebemos que, para ela, a Matemática, no processo de 

alfabetização, não se limita ao conhecimento mecânico, repetitivo e de pura memorização, 

como era – e talvez continue sendo – trabalhada nas práticas tradicionais de ensino. Para ela, 

superar esse conhecimento matemático limitado possibilita que a criança faça uso dele nas 

suas reflexões acerca do mundo em que vive. Ao afirmar que a Alfabetização Matemática 

“supera a simples decodificação dos números” (trecho do questionário), podemos inferir que 

essa professora acredita que o número faz parte de um processo de construção mental de cada 

indivíduo (KAMMI, 2006) e, por isso, ele não pode ser ensinado simplesmente pela repetição 

oral ou escrita. Além disso, o PNAIC discute que, ao adotar práticas que busquem superar a 

decodificação do número, em que “[...] diferentes linguagens numéricas podem ser 

exploradas, discutidas, reelaboradas e trabalhadas” (BRASIL, 2014e, p. 25), as crianças 

compreendem as diferentes funções do uso do número, percebendo os seus diversos 

significados nos contextos sociais. 

Assim como apresentado pela professora P.4, em sua resposta ao questionário, 

bem como durante a entrevista: 

 

P.4 – É AUXILIAR A CRIANÇA A COMPREENDER O MUNDO DOS NÚMEROS DENTRO DE UMA PERSPECTIVA ONDE NÃO 

SOMENTE SAIBA RESOLVER CONCEITOS MAIS SIM COMPREENDER O PORQUÊ. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

P.4 – ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA, NA MINHA OPINIÃO, É QUE A CRIANÇA QUANDO CHEGA AO FINAL DO ANO 

TENHA COMPREENDIDO O QUE FOI PASSADO. COMO POR EXEMPLO: PRA QUE SERVE OS NÚMEROS? PORQUE QUE O 

NÚMERO NÃO TEM FIM? E QUE A GENTE NÃO USA OS NÚMEROS SOMENTE PRA SOMAR, MULTIPLICAR E DIVIDIR. 

(TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

Uma das preocupações dessa professora em relação à Alfabetização Matemática 

diz respeito às compreensões que a criança irá fazer sobre o número. Principalmente, perceber 

que esse não se encontra apenas nas operações básicas e não serve apenas para resolvê-las. 

Vimos, no terceiro capítulo, que as crianças em processo de Alfabetização Matemática, ao 

compreenderem as funções do número, compreendem o funcionamento do SND e a sua 

principal característica, de ser um sistema posicional. A partir dessas compreensões, as 

crianças incorporam a “consciência numérica”, fazendo com que as mesmas tornem-se 

numeralizadas (BRASIL, 2014c). 
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Complementando o que foi dito pela professora P.4, a professora P.10 acredita 

que, dentro do processo de Alfabetização Matemática, as crianças precisam compreender os 

conhecimentos matemáticos que são vivenciados no dia a dia: 

 

P. 10 – [OS ALUNOS] JÁ VIVENCIAM A ADIÇÃO, A SUBTRAÇÃO, CONHECIMENTO DE NÚMERO. A GENTE PRECISA 

FAZER COM QUE ELES COMPREENDAM O QUE É NÚMERO, COMPREENDAM OS CONCEITOS PARA CADA ÁREA. 

(TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

Pelas falas das professoras, percebemos como o trabalho relacionado ao número e 

às operações básicas é importante para elas nos anos iniciais e podemos deduzir, com base 

nisso, que este ainda é priorizado em detrimento dos outros conteúdos. Sabemos que o 

conhecimento numérico perpassa os demais conhecimentos matemáticos, já que o número se 

faz presente nas diversas situações, entretanto, nas respostas apresentadas, parece que o 

número só se faz presente quando trabalhadas as operações básicas. Para Spinillo (2006), ao 

compreenderem o sentido numérico, as crianças são capazes de realizar cálculo mental 

flexível, estimativas usando pontos de referência, fazer julgamentos de quantidades e 

inferências, estabelecer relações matemáticas e usar ou reconhecer quando determinado 

suporte é mais apropriado que outro. 

Nesse sentido, é importante que o professor perceba que o número se relaciona 

também a situações de práticas sociais cotidianas e que além do uso dos números nas 

operações, “[...] é importante compreender o efeito das operações sobre os números” 

(BRASIL, 2014c, p. 49). 

Outro ponto importante, na resposta apresentada pela professora P. 6, diz respeito 

à resolução das operações básicas. Entendemos que, para essa professora, dentro do processo 

de Alfabetização Matemática, este conhecimento não deve ser priorizado apenas por meio de 

técnicas como o “arme e efetue”. De acordo com o DDA (BRASIL, 2012), trabalhar com as 

operações aritméticas no primeiro ciclo do Ensino Fundamental deve ir além da utilização e 

memorização das técnicas operatórias. Para Guimarães (2012), a aprendizagem do SND se 

efetiva por meio de atividades de contagem, ordenação, de cálculos, mas também através da 

resolução das operações básicas, ressaltando que o conhecimento do professor e didáticas 

apropriadas são fundamentais para a aprendizagem do que se quer ensinar. 

Muitas vezes se prioriza um trabalho com as contas escritas e se esquece de dar 

possibilidades para que as crianças discutam e comuniquem de que forma resolveriam os 
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problemas. Quando o professor tem a sensibilidade de entender que as crianças falam e 

compreendem as estratégias mentais que realizaram para solucionar situações que envolvem 

as operações básicas, a sua prática irá propiciar momentos discursivos (BRASIL, 2014d). Para 

a professora P.8, uma das situações de ensino que proporciona a aprendizagem das operações 

básicas é o jogo. Em umas das suas respostas à entrevista, ela exemplifica o uso de um 

determinado jogo, “jogo do tapete”, utilizado por ela: 

P.8 – EU TENHO UM JOGO DO TAPETE [...]. TENHO AS FICHAS, AÍ TEM UM GRUPO E TEM OUTRO GRUPO, ELES 

COMEÇAM A JOGAR, EU TÔ FAZENDO O QUÊ? EU TÔ TRABALHANDO COM ELES A ADIÇÃO, A SUBTRAÇÃO OU A 

MULTIPLICAÇÃO, AS OPERAÇÕES BÁSICAS, SEM TÁ DIZENDO QUE EU TÔ TRABALHANDO ESSAS OPERAÇÕES, EU NÃO 

PRECISO TÁ ENFATIZANDO OS NOMES, ASSIM, PRA FIXAR, COMO SE TRABALHAVA HÁ ALGUNS ANOS ATRÁS. 

(TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

Duas coisas nos chamam a atenção na fala da professora, a primeira diz respeito 

ao uso do lúdico, com o recurso do jogo para o processo de ensino. A segunda fala sobre a 

não utilização da nomenclatura nesse processo de ensino. Vamos analisar cada uma dessas 

colocações. 

O jogo, enquanto atividade lúdica de aprendizagem, se caracteriza como 

ferramenta importante no ciclo de alfabetização. Não podemos desconsiderar as idades desse 

período escolar e a especificidade do ser criança no processo de alfabetização. As crianças dos 

anos iniciais veem na brincadeira ou no jogo momentos de prazer e descontração, por conta 

disso, as práticas para o ensino da Matemática nesse ciclo devem estar imersas em situações 

prazerosas e significativas para essas crianças, com a utilização de jogos diversos, pode-se 

propor, produzir e resolver situações que envolvam não só as operações básicas, como outras 

situações-problema (BRASIL, 2014h). 

Como forma de salientar o uso do jogo na Alfabetização Matemática pela 

professora P.8, durante a entrevista, fizemos a seguinte pergunta: Então, você acredita que o 

jogo e a ludicidade são recursos fundamentais para esse processo?, ao que ela respondeu: 

 

P.8 – COM CERTEZA, NÃO TENHO A MENOR DÚVIDA. EU, POR EXEMPLO, DESDE MUITO TEMPO, EU COSTUMO DIZER 

QUE ENSINAVA TAMBÉM A PARTE DA MATEMÁTICA JÁ USANDO A LUDICIDADE E COLOCANDO SEMPRE JOGOS, 

COISAS QUE ENVOLVESSE PRA QUE [AS CRIANÇAS] CONSEGUISSE APRENDER COM MAIS FACILIDADE. EU APOSTO 

NESSE PROCESSO. (TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

Vemos que a professora entende o jogo como uma ferramenta importante ao 

processo de Alfabetização Matemática e que já o utiliza em sua prática há “muito tempo”. 

Acreditamos que para essa professora isso evidencia que novas práticas precisam ser inseridas 
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para o ensino da Matemática nos anos iniciais. Entretanto, precisamos ter a clareza de que o 

jogo não deve ser utilizado como um recurso à parte, sem planejamento ou objetivos de 

aprendizagem específicos. Ele “[...] necessita ser planejado tanto em termos de como o aluno 

vai compreendê-lo e se familiarizar com o seu material, quanto às possibilidades de 

problematização a partir dele, para que não seja apenas um apêndice à atividade escolar” 

(BRASIL, 2014f, p. 14). 

Para tanto, o professor precisa conhecer o jogo e suas potencialidades 

pedagógicas, além de dominar suas regras (BRASIL, 2014f). Dessa forma, o jogo realmente 

será um recurso para a aprendizagem das crianças no ciclo de alfabetização. E como já foi 

dito, vai propiciar não só a interação das crianças com o conhecimento matemático, mas 

permitir que verbalizem as suas descobertas. No caso do “jogo do tapete”, proposto pela 

professora P.8, em que se trabalhavam as operações básicas, as crianças eram levadas a 

verbalizarem o seu cálculo mental, além de serem oportunizadas a investigação de novas 

relações entre o número e as operações básicas, à medida que iriam se apropriando do jogo. 

Em relação ao uso da nomenclatura, percebemos este ainda como um ponto 

delicado. Sabemos como é importante nesse ciclo de alfabetização que as crianças tenham 

conhecimento das nomenclaturas matemáticas. Contudo, assim como os demais 

conhecimentos, esse não pode acontecer desvinculado de sentido. Temos claro que a intenção 

de aprendizagem das nomenclaturas não seja a memorização, pois entendemos que “[...] a 

construção das terminologias [...] devem ser trabalhadas de forma gradativa, construtiva e 

significativa [...]” (BRASIL, 2014e, p. 16) e que, dessa forma, as crianças possam ir se 

apropriando dos “nomes matemáticos”.  

Isso deve se fazer presente não apenas no processo de ensino das operações, mas 

também nos demais conteúdos matemáticos. O professor deve estar atento ao que vai ser dito 

aos alunos, já que muitos “vícios didáticos”
12

 se corporificam nas práticas de ensino da 

Matemática, entre eles o de mais e o de menos, ou a bolinha e o redondinho, quando 

relacionados às formas geométricas. Mais do que não enfatizar os nomes corretos e utilizar 

recursos linguísticos que limitam a compreensão do aluno ou, pior, que indicam o que o aluno 

                                                                 
12

 Vícios didáticos se caracterizam ações ou nomenclaturas, que os professores foram incorporando as suas 

práticas, utilizando-os muitos fazes de maneira equivocada.  
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deve fazer, é lhe tirar o direito de pensar, refletir sobre o que foi proposto e, assim, de 

desenvolver estratégias pessoais para a sua resolução.  

Devemos conceber que, no processo de alfabetização, precisamos oferecer às 

crianças um vocabulário matemático rico e com sentido a elas, o que não significa utilizar 

uma linguagem científica ou rebuscada, como já apresentamos com Lima e Carvalho (2014). 

Retomando o que disse a professora P.8, não devemos enfatizar para fixar, como se fazia anos 

atrás, mas devemos trazer para a sala de aula, como algo natural ao processo do conhecimento 

matemático desde o início da escolarização. Acreditamos que dessa forma as crianças também 

podem ter um entendimento mais apropriado sobre os conteúdos matemáticos. 

Para a professora P.2, é preciso entender a Alfabetização Matemática como um 

processo que abrange os diversos conteúdos e conhecimentos dessa área: 

 

P.2 –A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA É UM PROCESSO DESDE CEDO, QUANDO A CRIANÇA TEM OS PRIMEIROS 

CONTATOS COM CAMPOS CONCEITUAIS VASTOS, COM REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS, ORGANIZAÇÃO DE SENTIDOS, 

QUE ELAS SEJAM CAPAZES DE INTERPRETAR, ANALISAR, DISCUTIR SITUAÇÕES MATEMÁTICAS, LEGÍTIMAS À 

CONQUISTA DE UM NOVO CONHECIMENTO MATEMÁTICO SIGNIFICATIVO. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

Apesar de ainda se exercer grande importância ao número e às operações básicas, 

entendemos, pela fala dessa professora, que a Alfabetização Matemática não deve se restringir 

a esses conhecimentos. Entendida como processo de letramento, a Matemática apresentada no 

ciclo de alfabetização deve promover a apropriação dos diferentes conhecimentos 

matemáticos, relacionando-os às práticas sociais para que as crianças realizem uma leitura de 

mundo significativa a elas.  

As análises realizadas ocasionaram reflexões sobre a Alfabetização Matemática 

entendida como compreensão dos alunos em relação aos conteúdos matemáticos. Ficou 

notório, na fala das professoras, como ainda se valoriza o conhecimento matemático que diz 

respeito ao número e às operações básicas nesse ciclo. Entretanto, percebemos na fala das 

mesmas uma possível evolução pedagógica no que diz respeito ao trabalho com a Matemática 

nos anos iniciais. Apesar da ênfase dada ao número e às operações básicas, as professoras 

entendem ser necessária a adoção de um direcionamento didático que envolva principalmente 

o lúdico, diferente das práticas tradicionais. 

Diante do que foi apresentado nessa seção, a Alfabetização Matemática começa a 

ser entendida, ainda que de forma tímida, de acordo aos parâmetros atuais, seja da legislação 
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ou das pesquisas recentes. Acreditamos que as professoras participantes da pesquisa 

conseguiram dar o primeiro passo, esperamos que esse possa estar indo na direçãoda mudança 

de pensamento pedagógico em relação ao ensino da Matemática. Pois acreditamos que dessa 

forma seja possívelentender que a Matemática faz parte da vida e das práticas sociais e que 

aprender Matemática significa compreender esse conhecimento, seus conceitos e 

especificidades, indo alémdas práticas tradicionais de ensino, que percebem a Matemática 

como algo imutável, reprodutivo e destituída de reflexão, começam a se dissolver, dando 

contornos políticos, sociais e culturais aos novos encaminhamentos didáticos para o ciclo de 

alfabetização. 

Na próxima seção, iremos discorrer sobre a nossa segunda categoria de análise, 

Currículo de matemática nos anos iniciais, e as considerações das professoras para afirmar 

quando uma criança está alfabetizada matematicamente.  

 

6.2 Currículo de matemática nos anos iniciais 

 

Esta seção faz referência direta à segunda questão do questionário: Quando você 

considera que uma criança esteja alfabetizada matematicamente?. A partir das respostas 

apresentadas, buscamos comparar o currículo descrito nas concretizações da prática das 

professoras para afirmar quando a criança está alfabetizada matematicamente e o que está 

posto pelos documentos oficiais que normatizam o currículo de matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, bem como pelas pesquisas atuais.  

Para tanto, e por meio de critérios de categorização, definimos as seguintes 

subcategorias de análise baseadas nas respostas do questionário: 

1) Aquisição e domínio dos conteúdos ou eixos temáticos da matemática. 

2) Utilização dos conhecimentos matemáticos no cotidiano. 

Para ilustrar a quantidade de professoras em cada uma das subcategorias, 

utilizamos um organograma, apresentado na figura 14, visto que algumas professoras 

trouxeram, em suas respostas, características que se encaixavam nas duas subcategorias. 
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Figura 13 – Quantidade de professoras em cada subcategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das respostas do questionário. 

 

Além disso, as professoras P.4 e P.8 apresentaram respostas diferentes em relação 

às outras professoras e entre si. Apresentaremos os extratos do questionário, sobre os quais 

incidiremos breve análise. 

 

P.4 – NA MINHA OPINIÃO, ESSE PROCESSO É POR UM LONGO PERÍODO, POIS A CADA DIA É INSERIDO NOVOS 

DESAFIOS. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

P.8 – QUANDO ELA TRANSPÕE O CONTEÚDO MATEMÁTICO E CONSEGUE FAZER ‘PONTES’ COM OUTROS CONTEÚDOS 

DE OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

Não podemos desconsiderar o que nos trazem essas professoras, visto que isso 

está posto em especial nos documentos curriculares. A professora P.4 afirma que, para 

considerar uma criança alfabetizada matematicamente, é necessário percorrer um longo 

período. Ao considerar que o ciclo de alfabetização corresponde aos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental, as diretrizes curriculares compreendem a necessidade de se efetivar o 

processo de alfabetização, no caso em matemática, nesse tempo. Porém, de acordo com o 

DDA (2012) e como foi abordado no segundo capítulo, para cada ano do ciclo de 

alfabetização foram pensados objetivos referentes aos Eixos Estruturantes e que precisam ser 

garantidos para que uma criança possa realmente se alfabetizar matematicamente.  

Nesse sentido, se as aprendizagens necessárias para cada ano não se efetivarem, 

possivelmente ao fim desse período a criança não estará plenamente alfabetizada. Por conta 

disso, é preciso que os professores tenham clareza acerca das especificidades que envolvem o 

ciclo de alfabetização e tenham também conhecimento sobre os objetivos relativos a ele. Não 

basta apenas ter a certeza de que, ao fim do ciclo de alfabetização, as crianças estarão 

alfabetizadas em Matemática. Deve-se, sim, inserir desafios diários, mas que sejam 

Relação entre as 

respostas e as 

subcategorias 

 

P.3, P.5 e P.9 
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intencionais e gerem aprendizagem, desafios diversos e que envolvam todos os eixos da 

Matemática.  

No caso da professora P.8, essa acredita que uma criança só está alfabetizada 

matematicamente quando consegue relacionar os conhecimentos matemáticos com as outras 

áreas. Desde os PCN (BRASIL, 1997), tem-se a urgência de envolver a Matemática com as 

outras áreas do conhecimento, mas ao que parece, para essa professora só quando o ciclo de 

alfabetização foi efetivado, passou-se a ter um olhar mais atencioso para a relação 

interdisciplinar da Matemática. A necessidade de relacionar os conhecimentos de maneira 

integrada acontece porque estes não se apresentam de forma isolada em nossa sociedade.  

Quando se compreende a Matemática como constituinte do processo de 

alfabetização, relacioná-la a outras disciplinas torna-se possível, além de promover uma 

aprendizagem significativa. Nesse sentido, as crianças podem fazer “pontes” com o 

Português, ao elaborarem um texto baseado no tratamento de alguma informação pesquisada; 

ou resolver alguma situação-problema que apareceu na leitura de um livro de história; fazer 

“pontes” com as Artes Plásticas, ao ter que construir maquetes que representam a sua escola 

utilizando as formas geométricas; e também fazer “pontes” com a História, ao relacionar a sua 

passagem de tempo com o calendário, entre outras “pontes” possíveis.  

A Matemática, pensada, planejada e ensinada dessa forma possibilita diversas 

conexões interdisciplinares, promovendo uma compreensão mais ampla para as crianças e que 

possivelmente trará a elas uma base mais sólida para a sua formação escolar. 

Relembramos que essas duas professoras participaram da entrevista e trouxeram 

em suas respostas outras considerações para afirmar quando o seu aluno está alfabetizado. 

Vejamos a seguir a resposta da professora P.4: 

 

P.4 – Quando ele [aluno] já estava compreendendo o porquê que a gente usa um número de telefone, a 

importância do número num endereço, a compreensão do tempo, a compreensão da contagem, contagem mesmo, 

1, 2, 3, reconhecimento do número, que o número, você pode ir contando, contando e ele não vai ter fim nunca. 

No espaço e forma, quando ele compreendia que o quadrado tem a forma de um retângulo, que a bola tem a 

forma de um círculo, que somando um número com outro dá outro número e dentro do número maior tem os 

números menores, que pra chegar no 20 eu tenho que passar por todos os outros números, que é de 0 a 19, é isso. 

(Trecho da entrevista). 

 

A professora P.4 cita em sua resposta alguns conteúdos matemáticos que acredita 

serem necessários para garantir a Alfabetização Matemática do seu aluno. No caso dessa 
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professora, durante a pesquisa ela atuava no 1º ano do ciclo de alfabetização. Percebemos, em 

sua fala, que ela dá uma importância ao conteúdo do Eixo Estruturante Números e Operações, 

especificamente ao Número. Sabemos que o DDA (2012) traz, em seus Objetivos de 

aprendizagem, que os conteúdos relacionados ao Número, como estabelecer relações de 

semelhança e de ordem, identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes 

funções, entre outros, sejam consolidados até o 2º ano. Não podemos desconsiderar, no 

entanto, o contexto histórico de valorização desse conhecimento, em que aprender matemática 

significava conhecer os “números” e fazer contas. O que nos faz acreditar que, por conta 

disso, a professora dê uma ênfase a esse eixo. 

Ela também apresenta alguns conteúdos relacionados ao Eixo Estruturante Espaço 

e Forma, limitando aos conhecimentos voltados para as formas geométricas planas e 

espaciais. Apesar da necessidade em se estabelecer a relação de comparação entre os objetos 

do espaço físico e os objetos geométricos (BRASIL, 2012, 2014f), percebemos que a 

professora traz em sua fala um equívoco ainda recorrente quando se trata dos conhecimentos 

geométricos, ao comparar a bola, objeto que apresenta forma esférica, ao círculo. 

Outra coisa que nos chama atenção na fala dessa professora é o verbo 

“compreender”, pois, para ela, no processo de alfabetização, é necessário que as crianças 

compreendam o que estão aprendendo, ou seja, o aprendizado acontece também a partir da 

compreensão deles. Diante do que nos foi apresentado nas duas respostas da professora P.4, é 

possível dizer que a mesma acredita que o seu aluno está alfabetizado matematicamente 

quando esse passa pelo ciclo de alfabetização e no decorrer dele compreende os conteúdos 

matemáticos, principalmente os que estão relacionados ao número e ao espaço e forma. 

Vejamos agora o que disse a professora P.8 em resposta à entrevista. Lembrando 

que ela atuava no 2º ano quando a pesquisa foi realizada: 

 

P.8 – OLHA SÓ, NA VERDADE, A GENTE TÁ SEMPRE AVALIANDO, TEM UMA AVALIAÇÃO CONSTANTE. NÃO É 

AQUELA COISA QUE EU VOU TÁ AVALIANDO ELE CHEGAR NO FINAL DE CADA ANO OU NO FINAL DO 3º ANO MEU 

ALUNO TÁ PRONTO, ELE TÁ ALFABETIZADO. NÃO, ELE DEVERIA ESTAR OU ELE DEVE ESTAR ALFABETIZADO NO 3º 

ANO. E EU VOU FAZENDO UMA AVALIAÇÃO MAIS GLOBAL, VAMOS DIZER ASSIM, DURANTE TODO O ANO DELE, SE 

ELE ALCANÇOU TODOS OS OBJETIVOS QUE NÓS TRABALHAMOS, DOS EIXOS, QUE NORTEIAM TODO O PROCESSO, SE 

DENTRO DESSE CONHECIMENTO ELE CONSEGUIU ALCANÇAR, PELO MENOS,[...] 80%, ELE TÁ PREPARADO PRA 

SEGUIR, AGORA, EU NÃO POSSO DIZER QUE ELE ESTÁ ALFABETIZADO, PORQUE EU TENHO UMA CONCEPÇÃO DE 

ALFABETIZAÇÃO DIFERENTE DO QUE O SISTEMA COLOCA. O SISTEMA COLOCA QUE O MEU ALUNO ELE DEVE TÁ 

ALFABETIZADO ATÉ O 3º ANO, MAS, PRA MINHA ESSA CONCEPÇÃO, É AO LONGO DA VIDA, ESTAMOS SEMPRE NOS 
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ALFABETIZANDO, PORQUE SEMPRE VAI EXISTIR ALGO QUE A GENTE AINDA NÃO ALCANÇOU, QUE A GENTE PRECISA 

ESTAR APRENDENDO. (TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

Na resposta ao questionário, a professora relatou que, para ela, o seu aluno está 

alfabetizado quando relaciona a Matemática às outras áreas do conhecimento. Já na entrevista, 

ela acredita que, para estar alfabetizado matematicamente, o seu aluno precisa alcançar em 

torno de 80% dos objetivos que foram trabalhados durante o ano, o que não significa, segundo 

ela, que ele vai de fato estar alfabetizado. Isso porque ela apresenta uma “concepção de 

alfabetização diferente”. Para ela, o processo de alfabetização vai além desse período de 

escolarização, pois o mesmo percorre toda a vida, já que o sujeito está em constante 

aprendizado. De fato, ao longo da vida as pessoas se deparam com diversos conhecimentos a 

serem aprendidos, mas quando falamos em alfabetização, sabemos que esta envolve 

determinada etapa escolar, no caso da nossa pesquisa, a Alfabetização Matemática diz 

respeito ao período do 1º ciclo do Ensino Fundamental. 

Exposto isso, trataremos a seguir de analisar as respostas correspondentes às 

subcategorias definidas, as quais foram organizadas em duas subseções: Aquisição e domínio 

dos conteúdos matemáticos e O uso do conhecimento matemático no cotidiano. 

 

6.2.1 Aquisição e domínio dos conteúdos matemáticos 

 

Vimos, na introdução dessa seção, que apesar de duas professoras não 

apresentaram em suas respostas ao questionário critérios que as incluíssem nas subcategorias 

definidas, pudemos perceber que, na entrevista, elas trouxeram como preponderante a 

aquisição e domínio de certos conteúdos matemáticos para afirmar que o seu aluno está 

matematicamente alfabetizado. Daremos continuidade à nossa análise, agora nos apoiando nas 

respostas trazidas pelas demais professoras. 

 

P.1 – QUANDO ELA JÁ ADQUIRIU AS NOÇÕES BÁSICAS DA MATEMÁTICA PRINCIPALMENTE ESPAÇO E FORMAS. 

(TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

P.2 – EU CONSIDERO UMA CRIANÇA ALFABETIZADA MATEMATICAMENTE QUANDO ELA CONSEGUE CLASSIFICAR, 

ORDENAR, SERIAR, IDENTIFICAR, RECONHECER VALOR POSICIONAL, O SISTEMA DECIMAL, QUE SÃO INSTRUMENTOS 

IMPORTANTES PARA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 
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P.6 – QUANDO RELACIONA NÚMERO A NUMERAL. QUANDO POSSUI NOÇÕES BÁSICAS DO USO DOS NUMERAIS NO 

DIA A DIA. ESTABELECER RELAÇÕES DE SEMELHANÇAS DE ORDEM, UTILIZANDO CRITÉRIOS DIVERSIFICADOS PARA 

CLASSIFICAR, SERIAR E ORDENAR COLEÇÕES. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

Assim como apresentado pela professora P.4 em sua resposta à entrevista, as três 

professoras acima consideram que, para a criança estar alfabetizada matematicamente, é 

necessário que a mesma tenha adquirido e dominado os conteúdos referentes ao Número e ao 

Espaço e Forma. O que nos leva a acreditar – e como foi observado anteriormente – que esses 

conhecimentos, principalmente os que dizem respeito ao número, ainda são considerados 

prioridades nas práticas de ensino dos anos iniciais.  

Todavia, quando revisitamos os documentos oficiais, desde os PCN (BRASIL, 

1997), até os mais recentes, como o DDA (BRASIL, 2012) e o PNAIC (BRASIL, 2014), 

percebemos que estes apresentam na sua organização a mesma sequência de conteúdos, 

primeiro Número e Operações (o DDA traz o Pensamento Algébrico em seguida), depois 

Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e, por fim, Tratamento da Informação. Fica parecendo, 

para nós, que essas professoras seguem essa sequência e, talvez, não consigam dar conta dos 

outros conteúdos até o final do ano letivo. Claro que essas reflexões são apenas suposições 

baseadas no que elas trouxeram enquanto resposta. 

Essa “preferência” também é demonstrada pelas professoras P.3, P.5 e P.9, 

quando trazem considerações acerca dos conteúdos. 

 

P.3 – [...] É QUANDO ELE LÊ E ESCREVE A RESPEITO DAS PRIMEIRAS NOÇÕES, A RESPEITO DE ARITMÉTICA, 

GEOMETRIA E LÓGICA. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

P.5 – [...] É SER CAPAZ DE PENSAR E DISCUTIR SOBRE AS RELAÇÕES NUMÉRICAS E ESPACIAIS. IMPLICA A 

FAMILIARIDADE COM NÚMEROS E HABILIDADES SUFICIENTES PARA UTILIZAR NO SEU DIA A DIA. (TRECHO DO 

QUESTIONÁRIO). 

 

P.9 – QUANDO A CRIANÇA ESTÁ FAMILIARIZADA COM O MUNDO DOS NÚMEROS [...]. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO). 

 

Vemos que as três professoras enfatizam que, para considerar uma criança 

alfabetizada matematicamente, elas precisam ter adquirido os conhecimentos que dizem 

respeito ao Número e ao Espaço e Forma. Sabemos que o ensino do número era muito 

valorizado nas práticas tradicionais, com a repetição da escrita do numeral, em que se cobriam 

pontilhados, fazendo com que as crianças se apropriassem desse conhecimento de forma 

mecânica e que, ao fim desse ensino, o número serviria apenas para a etapa seguinte, que era 

resolver as “continhas” correspondentes às operações.  
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Apesar da ênfase ainda dada por essas professoras ao trabalho com o número, 

percebemos que as mesmas apresentam um novo olhar para ele. Elas não veem o número 

somente como um símbolo, mas como uma construção que a criança vai fazendo ao longo do 

processo (KAMII, 2006). Como abordamos no terceiro capítulo, o ciclo de alfabetização 

propicia que as crianças tornem-se numeralizadas, pois nesse período elas devem estar 

envoltas por diversas situações didáticas que promovam o desenvolvimento das suas 

habilidades numéricas, pensando, discutindo e as relacionando aos demais conteúdos 

matemáticos (BRYANT, 1997).  

Além disso, podemos inferir que essa valorização ainda dada ao número pode 

estar relacionada por esse compreender um sistema complexo, como é o nosso Sistema de 

Numeração Decimal (SND), e também por estar correlato aos outros conhecimentos 

matemáticos. Talvez, falte a essas professoras uma reflexão sobre a sua prática para que 

percebam como esses conteúdos têm se sobressaído em detrimento dos outros. 

Por percebermos, tanto no questionário quanto nas entrevistas, que o número era o 

conteúdo comum nas respostas, surgiu a necessidade de fazermos a seguinte pergunta durante 

a entrevista: Você prioriza algum conteúdo matemático?, ao que as professoras responderam: 

 

P.4 – OLHA, EU ACHO QUE OS CONTEÚDOS SÃO IMPORTANTES, MAS VOCÊ TEM QUE VER A SUA REALIDADE, 

PORQUE CADA SALA, CADA ESCOLA TEM UMA NECESSIDADE. ENTÃO, DENTRO DESSA NECESSIDADE DA SUA SALA, 

DAR UMA IMPORTÂNCIA MAIOR A DETERMINADO ASSUNTO, EM FUNÇÃO DA SUA TURMA, A TURMA DA MANHÃ JÁ É 

DIFERENTE DA TURMA DA TARDE. A TURMA DA TARDE FOI A QUESTÃO REALMENTE DO TEMPO, ELES ERAM MUITO 

LIGADOS A ESSA QUESTÃO DA IDADE, ANO, DIAS DA SEMANA, ENTÃO, O CALENDÁRIO EU TRABALHEI BASTANTE. E 

A TURMA DA MANHÃ, O RECONHECIMENTO DOS NÚMEROS MESMO, PORQUEELES NÃO TINHA ASSIMILADO O 

SEGUINTE: QUE 2 EU TENHO DUAS UNIDADES, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DOS NÚMEROS JUNTO COM A 

QUANTIDADE. (TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

P.8 – OLHA, PRIORIDADE, PRIORIDADE, EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA, EU NÃO DOU, NÃO VOU MENTIR PRA VOCÊ: 

‘UMA COISA É MAIS IMPORTANTE DO QUE OUTRA’. TUDO PRA MIM É IMPORTANTE PARA A APRENDIZAGEM DO MEU 

ALUNO, SE FALA EM APRENDIZAGEM, QUE É BOM PARA O MEU ALUNO, ENTÃO, É AQUILO QUE EU TENHO QUE 

TRABALHAR NAQUELE MOMENTO. PORQUE, MESMO QUE DIGAM ASSIM: ‘ISSO AQUI TEM QUE SER TRABALHADO 

COM ELES, NESSA IDADE QUE ELES ESTÃO’, SIM, ISSO AQUI TEM QUE SER TRABALHADO, MAS O MEU ALUNO AINDA 

NÃO TÁ CONSEGUINDO CHEGAR LÁ [...]. ENTÃO, ELE PRECISA DE ALGO ANTES, ELE PRECISA, ENTÃO EU VOU POR 

UM CAMINHO QUE EU VOU BENEFICIAR O MEU ALUNO, QUE ISSO É PRIORIDADE. ÀS VEZES, TEM COISAS QUE 

REALMENTE DIZEM QUE É PRIORIDADE, MAS O QUE É QUE É PRIORIDADE? EU TENHO QUE SABER O QUE É 

PRIORIDADE PARA O MEU ALUNO E NÃO PRA MIM. (TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

P.10 – A GENTE TEM QUE TÁ SEMPRE INTERCALANDO. QUANDO A GENTE TRABALHA ADIÇÃO, A GENTE TAMBÉM 

TRABALHA A SUBTRAÇÃO. AO MESMO TEMPO QUE ELE VAI ADICIONAR, ELE PODE TIRAR. ENTÃO, VOCÊ NÃO PODE 

FAZER UMA COISA, VOCÊ SÓ TRABALHA CONCEITOS MATEMÁTICOS, NA HORA QUE VOCÊ ENTRA COM CONCEITOS 

MATEMÁTICOS, ELE VAI VER FORMAS GEOMÉTRICAS, COMO VOCÊ VAI TRABALHAR TRIÂNGULO MAIOR, MENOR, E 

NÃO DIZER A ELE QUE É UM TRIÂNGULO? ENTÃO, TUDO TEM QUE TÁ INTERCALADO [...] É UMA COISA 

INTERDISCIPLINAR, A MATEMÁTICA. (TRECHO DA ENTREVISTA). 
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P.11 – NO 3º ANO FOI MAIS COM O CÁLCULO MESMO, MAIS AÍ ESSA QUESTÃO DO CÁLCULO, MAIS ATIVIDADES COM 

OS JOGOS. FAZENDO MUITO MAIS ATIVIDADES COM OS JOGOS. E DE LATERALIDADE TAMBÉM, PORQUE AINDA TEM 

ALGUNS MENINOS QUE TÊM AINDA DIFICULDADE DE SABER O QUE É DIREITA, ESQUERDA. ENTÃO, TINHA MUITOS 

JOGOS DIRECIONADOS PRA ISSO TAMBÉM. ALÉM DO CÁLCULO, DE TER ESSA PERCEPÇÃO DE LATERALIDADE 

TAMBÉM. (TRECHO DA ENTREVISTA). 

 

Colocamos as respostas das quatro professoras participantes da entrevista para 

ilustrar que, mesmo com uma pergunta mais direta em relação ao trabalho delas com a 

Matemática, os conteúdos relacionados aos eixos do Número e Operações e do Espaço e 

Forma continuam sendo afirmados como prioritários para a Alfabetização Matemática das 

crianças.  

Além da professora P.4, que nos trouxe um novo dado, ao dizer que o conteúdo 

relacionado com o eixo das Grandezas e Medidas foi trabalhado com maior intensidade em 

uma das suas turmas, especificamente a medida do tempo, a professora P.10 também traz algo 

novo direcionado ao Espaço e Forma, quando aborda a questão da lateralidade. Chama a 

nossa atenção, pois, no 3º ano, este é um conhecimento que já deveria estar consolidado, de 

acordo com o DDA (BRASIL, 2012). O que implica acreditar que, durante o ciclo de 

alfabetização, essas crianças foram preteridas de atividades que promovessem esse 

conhecimento, consequência provável de se ter limitado ao eixo Espaço e Forma o estudo das 

formas geométricas.  

Ainda com relação aos conteúdos priorizados, as professoras P.4 e P.8 acreditam 

que todos os conteúdos são importantes para processo de alfabetização matemática, mas eles 

devem ser atrelados à realidade apresentada por suas turmas. Isso se torna relevante quando 

essa priorização, baseada na realidade, parte de uma avaliação dos conhecimentos 

matemáticos dessas crianças, para que o planejamento proposto aconteça em sala e que as 

aprendizagens se efetivem. Sabemos que os planejamentos elaborados pelas professoras 

devem ser fundamentados pelas diretrizes curriculares oficiais, contudo, é na sala de aula, a 

partir do que é real, que este planejamento se corporifica.  

Na próxima subseção, iremos apresentar a segunda subcategoria de análise, que 

compreende a utilização dos conhecimentos matemáticos adquiridos pelos alunos na escola e 

utilizados por eles nas relações cotidianas. 
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6.2.2 Utilização dos conhecimentos matemáticos no cotidiano 

 

Iniciamos essa subseção relembrando que, das 11 professoras, apenas três, P.7, 

P.10 e P.11, trouxeram, enquanto resposta ao questionário, que para considerar um aluno 

alfabetizado ele deve utilizar os conhecimentos matemáticos adquiridos na escola no seu 

cotidiano
13

. As professoras P.10 e P.11 também responderam, quando entrevistadas, e vimos, 

na subseção anterior, que diferente do que trouxe no questionário, a resposta da professora 

P.10 correspondiaà aquisição dos conteúdos matemáticos.  

No decorrer da análise, fomos percebendo como tem se feito presente no discurso 

a relação entre a Matemática e o cotidiano. Vimos, na primeira seção, que o entendimento das 

professoras acerca da Alfabetização Matemática evidenciou a importância de entender e de se 

fazer valer essa relação. Apesar dos dois sentidos opostos, a Matemática e o cotidiano 

caminham na mesma direção, o que nos faz acreditar na existência de um possível ciclo com 

vias de garantir essa relação, como demonstra a figura a seguir: 

 

Figura 14 – Relação entre o ensino da Matemática na escola e o conhecimento do cotidiano e para o cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As respostas apresentadas nessa subseção caminham no sentido do conhecimento 

matemático que foi adquirido na escola e é levado para o cotidiano, como vemos a seguir: 

 

P.7 –  QUANDO ELA CONSEGUE PENSAR MATEMATICAMENTE, OU SEJA, QUANDO ELA CONSEGUE PERCEBER O USO 

DA MATEMÁTICA NO SEU DIA A DIA. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO).  

 

                                                                 
13

Estamos entendendo por cotidiano o que faz parte do dia a dia de uma pessoa. Mas especificamente, estamos 

tratando por cotidiano a vida diária que o aluno tem fora da escola. Entendemos que a escola também poderia ser 

considerada cotidiano, entretanto, relacionamos cotidiano as vivências do contexto social fora da escola.  

Ensino da 

Matemática na 

escola 

Conhecimento 

adquirido no 

cotidiano e 

levadopara a escola 

Conhecimento 

adquirido na escola e 

levadopara o 

cotidiano 
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P.10 – QUANDO ELA CONSEGUE PERCEBER E VIVENCIAR A MATEMÁTICA NO SEU COTIDIANO. (TRECHO DO 

QUESTIONÁRIO).  

 

P.11 – QUANDO ELA TEM A POSSIBILIDADE DE APRENDER ALÉM DE CODIFICAR E DECODIFICAR OS SÍMBOLOS 

MATEMÁTICOS, REALIZANDO VARIADAS LEITURAS DE MUNDO E CONSEGUE ARGUMENTAR E JUSTIFICAR 

PROCEDIMENTOS. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO).  

 

Nesse sentido, pensar matematicamente, perceber e vivenciar a matemática, 

realizar leituras de mundo, argumentando e justificando os procedimentos matemáticos, são 

atitudes que as crianças vão adquirindo a partir da sua vida escolar e que serão utilizados por 

elas no enfrentamento de situações cotidianas, ou seja, aquelas situações vivenciadas pelo 

aluno no seu dia a dia, em ambiente extraescolar.  Para melhor demonstrar esse entendimento, 

apresentamos abaixo outras respostas trazidas pelas professoras: 

 

P.3 – QUANDO ELE É CAPAZ DE COMPREENDER O PAPEL DA MATEMÁTICA NA REALIDADE QUE AS RODEIA [...]. 

(TRECHO DO QUESTIONÁRIO).  

 

P.5 – AS CRIANÇAS PRECISAM APRENDER MATEMÁTICA A FIM DE ENTENDER O MUNDO AO SEU REDOR. ESTAR 

ALFABETIZADO MATEMATICAMENTE, NOS DIAS ATUAIS, NÃO MAIS SIGNIFICA APENAS SABER CALCULAR 

[...].(TRECHO DO QUESTIONÁRIO).  

 

P.9 – [...] SENDO CAPAZ DE PENSAR MATEMATICAMENTE NAS MAIS DIFERENTES SITUAÇÕES DO COTIDIANO, 

ASSOCIANDO TANTO AS EXPERIÊNCIAS ESCOLARES COMO AS EXTRAESCOLARES. (TRECHO DO QUESTIONÁRIO).  

 

Assim como nas respostas anteriores, essas professoras entendem que a prioridade 

é a reflexão da criança em relação ao conhecimento aprendido e como ele se estabelece no seu 

cotidiano. Compreendida dessa forma, a relação entre a Matemática e o cotidiano tem na 

escola o seu principal agente transformador, desenvolvendo nas crianças uma reflexão crítica, 

por meio da apropriação do saber matemático, em que o exercício constante da cidadania tem 

como consequência a transformação social (BRASIL, 2014b). 

Por essas respostas confirmarem o que foi analisado até agora, em relação à 

Matemática e a sua aplicação no cotidiano, sentimos não ser necessário nos delongar nas 

minúcias das respostas, evitando, dessa forma, uma análise repetitiva e enfadonha.   

Assim, finalizamos a análise da segunda categoria, Currículo de Matemática nos 

anos inicias, acreditando que a Matemática vem ganhando nova significação com a adoção do 

ciclo de alfabetização, diferente da Matemática tradicional, que enfatiza a repetição e a 

memorização dos conteúdos. A qual foi se evidenciando durante as nossas análises em relação 

ao que tem se concretizado nas práticas das professoras e que apresentam relação ao que tem 
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sido normatizado pelo currículo oficial, para garantir que uma criança esteja alfabetizada 

matematicamente. Parece que essa significação ainda não se instaurou plenamente nas salas 

de aula, mas baseado no que as professoras apresenteram, percebemos que os caminhos que 

estão sendo percorridos começam a ganhar outros horizontes. Ainda há muito a se fazer na 

consolidação da Alfabetização Matemática, mas apostamos que continuar seguindo em frente 

pode ser a certeza da mudança. 

Entendemos ser pertinente apresentar as situações didáticas propostas pelas 

professoras, o que será pauta da nossa próxima seção e que corresponde à parte III do 

questionário. 

 

6.3 Situações didáticas: concretização da prática alfabetizadora 

 

Na terceira parte do questionário foi solicitado que as professoras elaborassem 

quatro situações que para elas favorecessem o processo de Alfabetização Matemática.  

Teríamos um total de 44 situações propostas, caso todas as professoras 

elaborassem as quatro situações. Entretanto, tivemos a professora P.1 que não elaborou 

nenhuma situação e outras duas professoras que não elaboraram todas as quatro situações. 

Além disso, nem todas as situações propostas evidenciaram a ideia que pretendíamos ter 

relacionada à prática dessas professoras em sala de aula, pois algumas delas apenas citaram as 

situações sem maiores aprofundamentos. Por conta disso, organizamos as situações em duas 

classificações: 1) Situações didáticas efetivas e 2) Situações didáticas indicadas. 

Por situações didáticas efetivas, temos as situações que tiveram o seu 

encaminhamento descrito pelas professoras. Algumas dessas situações apresentaram uma rica 

descrição do fazer pedagógico em sala de aula, enquanto outras apresentaram uma breve 

descrição. No caso das situações didáticas indicadas, temos as situações que apenas foram 

indicadas, sem nenhum comprometimento com a descrição do encaminhamento em sala de 

aula. A seguir, apresentamos duas situações para ilustrar cada uma dessas classificações. 

Situação didática efetiva: 
 

P.9 – SITUAÇÃO 4 – JOGO DO DISCO MÁGICO. 

OBJETIVO: TRABALHAR SND – SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL (ENVOLVENDO UNIDADE, DEZENA E CENTENA 

SIMPLES), PARA COMPREENDER O VALOR POSICIONAL DO NÚMERO. 
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MATERIAL: UM CÍRCULO DIVIDIDO OU DEMARCADO COM TRÊS CORES CORRESPONDENTES: AMARELO, AZUL E 

VERMELHO (PINTADO COM TINTA GUACHE OU FEITO COM E.V.A). BOLINHAS DE E.V.A DO TAMANHO DE UMA 

MOEDA DE R$0,25. CADA COR REPRESENTA UMA ORDEM: AMARELA (UNIDADE) AZUL (DEZENA) E VERMELHA 

(CENTENA).ESTE É JOGO DO PNAIC E ALUNO APRENDE COM MAIS FACILIDADE A POSIÇÃO E O VALOR DO NÚMERO 

ATRAVÉS DAS CORES (JOGO EM GRUPO DE 4 OU 6 ALUNOS).  

 

 

Situação didática indicada: 

 
P.6 – SITUAÇÃO 3 – O BRINCAR – NO BRINCAR ENCONTRAMOS TANTO A APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR 

QUANTO DO CONHECIMENTO ESPONTÂNEO. 

 

Para uma melhor visualização, recorremos à tabela 16, expondo as quantidades de 

situações didáticas efetivas e de situações didáticas indicadas. A tabela não só permitirá 

verificar a quantidade total de situações propostas, bem como a quantidade referente a cada 

uma das classificações e a quantidade elaborada por cada uma das professoras.  

 

Tabela 16 – Situações didáticas efetivas e situações didáticas indicadas. 

Professora P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 Total 

Situações 

didáticas 

efetivas 

 

0 

 

4 

 

4 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

 

4 

 

1 

 

24 

Situações 

didáticas 

indicadas 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

3 

 

12 

Total 0 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 36 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das situações didáticas apresentadas no questionário 

 

A tabela 16 nos mostra que, além da P.1, outras duas professoras (P.7 e P.8) não 

elaboraram as quatro situações solicitadas. Com a falta dessas situações, tivemos como 

resultado uma produção de 36 situações. Dessas, 24 foram consideradas como situações 

didáticas efetivas e 12 como situações didáticas indicadas. O que nos leva a acreditar que há 

clareza na intencionalidade do ensino da Matemática nos anos iniciais da maioria das 

professoras.  

Sabemos que para garantir a aprendizagem das crianças no processo de 

Alfabetização Matemática é necessário articular um trabalho que envolva os quatro Eixos 

Estruturantes da Matemática. Por esta razão resolvemos classificar as situações didáticas 

elaboradas pelas professoras de nosso estudo considerando esses eixos. Ao organizarmos as 



114 

 

 

 

situações didáticas, a partir dessa classificação, verificamos que algumas delas não faziam 

referência, explícita ou implícita, a nenhum desses eixos e, por isso, as classificamos como 

“eixo não especificado”. Apresentamos abaixo um exemplo dessa categoria: 

P.11 – SITUAÇÃO 2: UTILIZAÇÃO DE JOGOS VARIADOS, FREQUENTEMENTE, EM GRUPOS E OU DUPLAS PARA A 

EFETIVAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA. 
 

Nota-se que a Tabela 17 apresenta a classificação dos problemas elaborados pelas 

professoras, considerando as situações didáticas (efetivas e indicadas) e os eixos: 

 

Tabela 17– Situações didáticas e Eixos da Matemática. 

 Situações didáticas 

efetivas 

Situações didáticas 

indicadas 
Total 

Números e Operações 16 1 17 

Espaço e Forma 3 0 3 

Grandezas e Medidas 5 0 5 

Tratamento da Informação 0 0 0 

Não especificado 0 11 11 

Total 24 12 36 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das situações didáticas apresentadas no questionário. 

 

Vemos que em relação às propostas que envolvem os Eixos Estruturantes da 

Matemática, as professoras elaboraram 17 situações relacionadas ao Eixo Números e 

Operações, esse número corresponde a quase 50% do total de atividades elaboradas, deixando 

claro que, para essas professoras esse eixo é fundamental na garantiada efetivação do 

processo de Alfabetização Matemática. Sabemos que o trabalho com esse eixo tem papel 

indispensável para a Alfabetização Matemática, contudo, acreditamos que essa relevância não 

deve ser motivo para priorizar esse conhecimento matemático em detrimento dos outros, visto 

que eles devem estar articulados para que o trabalho com a Matemática aconteça de maneira 

integrada, garantindo assim, que todos os Eixos Estruturantes sejam atendidos.  

Podemos assim supor, diante do que foi exposto, que a garantia de todos os eixos 

não esteja acontecendo, já que o Eixo Tratamento da Informação não foi citado em nenhuma 

das situações propostas pelas professoras participantes. Mais uma vez, lembramos que a nossa 
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análise parte apenas do conteúdo disponibilizado pelas situações elaboradas e, dessa forma, 

não podemos afirmar que esse eixo não esteja sendo trabalho por elas.  

Traremos a seguir, algumas situações didáticas para ilustrar cada um dos Eixos 

Estruturantes da Matemática e também as situações didáticas relacionadas ao que 

classificamos como Eixo não especificado. 

1. Eixo Números e Operações: 

P. 2 – SITUAÇÃO 2 –MÚSICA CONTENDO NÚMEROS OU LETRAS – A CRIANÇA IDENTIFICA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA E 

DAS LETRAS, FAZ CORRESPONDÊNCIA COM QUANTIDADE.  

 

P.9 – SITUAÇÃO 3 – JOGO BOLICHE MATEMÁTICO. 

OBJETIVO: TRABALHAR OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO. 

FEITO COM GARRAFA PET E O RÓTULO SÃO OS NUMERAIS QUE O PROFESSOR SUGERIR. EM DUPLA, OS ALUNOS 

DEVERÃO ARREMESSAR A BOLA NOS BOLICHES. PROCEDIMENTOS: O PRIMEIRO ALUNO ARREMESSA A BOLA E 

REGISTRA OS PONTOS NA CARTELA DADA PELO PROFESSOR OU NO CADERNO, DEPOIS O SEGUNDO ALUNO. APÓS AS 

JOGADAS DE CADA DUPLA, ESTES DEVERÃO ADICIONAR E SUBTRAIR OS PONTOS OBTIDOS (TODOS DEVEM 

PARTICIPAR). 

SUGESTÃO: O PROFESSOR CONSTRÓI COM OS ALUNOS AS REGRAS DO JOGO. 

 

2. Eixo Espaço e Forma: 

P.2 – SITUAÇÃO 4 – JOGO DO CAÇA-TESOURO – ESTE JOGO EXPLORA DIREÇÕES, POSIÇÕES, DESLOCAMENTO 

DIFERENCIADOS A PARTIR DE UMA REFERÊNCIA; PONTOS CARDEAIS. 

 

P.3 – SITUAÇÃO 2 –TRABALHANDO COM BLOCOS LÓGICOS, DIVIDIU EM DUAS EQUIPES PARA VER QUEM MAIS 

FORMOU FIGURAS, DEPOIS TINHA A APRESENTAÇÃO E FALAVAM AS FORMAS USADAS E QUANTOS LADOS TINHA 

CADA UMA. 

 

3. Eixo Grandezas e Medidas: 

P.10 – SITUAÇÃO 4 – O TRABALHO COM GRANDEZAS E MEDIDAS FAVORECERÁ AO ALUNO A PERCEPÇÃO DE 

MUNDO. ISTO SE DARÁ PERCEBENDO O SEU PESO, ALTURA, TEMPO, CAPACIDADE, OS QUAIS PODEM SER UTILIZADOS 

ATRAVÉS DOS INSTRUMENTOS, PARA QUE SEU CORPO E OBJETOS CONSTITUEM DE MANEIRAS E FORMAS PARA SUA 

COMPREENSÃO DE SER PARTICIPATIVO E ATIVO NO MUNDO. 

 

4. Eixo não especificado: 

P.4 – SITUAÇÃO 2: TRABALHAR SITUAÇÕES PROBLEMAS DESAFIANDO E CONSTRUINDO OS CONCEITOS 

MATEMÁTICOS. 

 

P.8 – SITUAÇÃO 3: PROPOR ATIVIDADES RELACIONADAS AO COTIDIANO E AOS ESPAÇOS DE VIVÊNCIA. 

 

Notamos que, com exceção das situações do eixo não especificado, as demais 

situações propostasestão de acordo com as orientações curriculares e objetivos propostos nos 

documentos oficiais atuais, até mesmo as situações que não apresentam o trabalho com um 

eixo específico, pois trazem os contextos didáticos pertinentes ao processo de Alfabetização 

Matemática, como as situações problemas, a relação com a prática cotidiana e as atividades 
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lúdicas.Essas propostas devem permear o trabalho com os conteúdos matemáticos no ciclo de 

alfabetização. 

Encerramos essa terceira parte da análise constatando que o eixo mais privilegiado 

pelas professoras nas suas elaborações foi o Número e Operação, o que parece ser um forte 

indicador de que esse eixo é aquele de maior preponderância para essas professoras. Além 

disso, percebemos um trabalho rico em intencionalidades positivas e que leva em 

consideração uma Matemática ativa, lúdica, cotidiana, que pode ser questionada, pensada e 

refletida.  
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7 CONCLUSÃO 

 

As reflexões sobre o ensino da Matemática nos anos iniciais, a constituição do 

ciclo de alfabetização com a mudança do Ensino Fundamental para nove anos e o papel do 

professor no processo de Alfabetização Matemática foram as principais inquietações para a 

realização deste estudo. Tais inquietações nos direcionaram a investigar o que entendem os 

professores do atual ciclo de alfabetização sobre a Alfabetização Matemática e quais as 

influências disso para concretização de suas práticas pedagógicas para alfabetizar 

matematicamente as crianças desse período escolar. 

Por se tratar de um estudo exploratório, visto que o conceito de Alfabetização 

Matemática ainda é recente no Brasil, em especial entre os professores da Educação Básica, 

levantamos a hipótese de que os professores atuantes do ciclo de alfabetização ainda não 

tinham um entendimento claro sobre o conceito e, por conta disso, apresentavam no processo 

de ensino da Matemática práticas pedagógicas que mesclavam antigos e novos conhecimentos 

didáticos. 

Percebendo a relevância de conhecermos qual a visão desses professores em 

relação à Alfabetização Matemática, delimitamos para a nossa investigação o seguinte 

objetivo: 

- Investigar o entendimento dos professores que atuam no ciclo de alfabetização 

sobre a Alfabetização Matemática e identificar se tal entendimento tem influenciado esses 

professores na concretização de suas práticas pedagógicas para alfabetizar matematicamente 

as crianças do ciclo. 

 

Tal o bjetivo foi fundamental para o direcionamento do nosso estudo, 

possibilitando refletir sobre os seguintes questionamentos: 1) O que entendem os professores 

que atuam no ciclo de alfabetização sobre a Alfabetização Matemática? 2) Quando este 

professor considera que o seu aluno está alfabetizado matematicamente?  

No decorrer do percurso, esses questionamentos nos auxiliaram no delineamento 

das categorias de análise, as quais nos ajudaram a responder à nossa questão de pesquisa. 
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Para subsidiar a investigação, organizamos a fundamentação teórica em três 

momentos, que direcionamos a cada um dos capítulos teóricos.  

Sendo assim, o primeiro capítulo correspondeu ao momento da conceitualização, 

visto que apresentamos os conceitos referentes à alfabetização e ao letramento da língua 

materna, os quais influenciaram a constituição do conceito de Alfabetização Matemática. Para 

tanto, traçamos uma linha histórica sobre o conceito de alfabetização, até revisitarmos os 

estudos de Soares (1998; 2009). Ao rever esses conceitos, adentramos no processo mais 

amplo acerca da alfabetização, compreendido como um período da escolarização, em que se 

inserem as outras áreas de conhecimento, como a Matemática. Por fim, adotamos o conceito 

de Alfabetização Matemática compreendido na perspectiva do letramento de Soares (2009), 

por entendermos que este envolve a comunicação oral em Matemática, a valorização dos 

conhecimentos extraescolares, além do diálogo e da reflexão acerca dos saberes matemático e 

a sua utilização nas práticas cotidianas. 

O segundo capítulo correspondeu ao momento da normatização. Nele, discutimos 

a Alfabetização Matemática apresentada pelos documentos oficiais. Resgatamos os PCN 

(BRASIL, 1997) e o RCNEI (BRASIL, 1998), por trazerem, em suas orientações curriculares, 

correspondências de uma Matemática reflexiva, que não compreendia apenas a aquisição do 

código matemático, mas que já permitia reflexões sobre uma Matemática histórica, inferindo 

na formação de cidadãos autônomos e atuantes na sociedade. Esses documentos foram 

ampliados a partir da mudança do Ensino Fundamental e da constituição do atual ciclo de 

alfabetização, que corresponde ao 1º, 2º e 3º anos, corroborando na elaboração de novos 

documentos que pudessem traçar novas orientações curriculares aos professores desse ciclo, 

como é o caso do DDA (BRASIL, 2012). Além dos encaminhamentos referentes ao currículo 

de Matemática nos anos inicias, o documento apresenta o conceito de Alfabetização 

Matemática, compreendido dentro do processo de alfabetizar letrando e os Direitos de 

Aprendizagem em Matemática, que as crianças deverão alcançar até o fim do período de 

alfabetização para que estejam plenamente alfabetizadas em Matemática até os oito anos de 

idade. 

Em relação ao último momento, este correspondeu à didatização, apresentada no 

terceiro capítulo, em que discutimos o ensino dos conteúdos matemáticos e as reflexões 
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necessárias à prática pedagógica que o professor deve fazer para alfabetizar matematicamente 

as crianças no período de três anos que corresponde ao ciclo de alfabetização.  

Apoiados por nossas reflexões teóricas, definimos o caminho metodológico para a 

realização da investigação. Assim, optamos por uma pesquisa qualitativa que classificamos 

enquanto exploratório-descritiva, por compreendermos a Alfabetização Matemática como um 

processo que se inseriu recentemente nas salas de aula. Tivemos como universo de pesquisa 

três escolas municipais da cidade de Ilhéus – BA e a participação de 11 professoras 

alfabetizadoras que atuavam no 1º, 2º e 3º anos do ciclo de alfabetização dessas escolas. 

Empregamos na investigação dois instrumentos de coleta de dados: o questionário, que foi 

respondido por todas as professoras, e a entrevista semiestruturada, respondida por quatro das 

professoras participantes. 

Os dados do questionário nospermitiram traçar o perfil pessoal e profissional das 

professoras participantes. Com o perfil pessoal foi possível averiguar que mais da metade das 

nossas professoras têm mais de 40 anos de idade e atuam no magistério há mais de 20 anos. 

Além disso, a maioria tem, enquanto formação escolar, o magistério e a Pedagogia como 

curso de graduação. Apenas duas deram continuidade à formação acadêmica, uma com o 

curso de Especialização em Gestão escolar e a outra com Mestrado, não informado em que 

área.  

No levantamento do perfil profissional, relacionado ao ensino da Matemática, 

vimos que os conteúdos mais trabalhados por essas professoras foram: Operações com 

Números Naturais; Números Naturais e o SND; e Espaço e Forma. Quase todas as professoras 

entendem como essencial preparar o conteúdo a ser trabalho em sala e a maioria tem no livro 

didático principal apoio pedagógico para as suas aulas. Em relação ao entendimento sobre o 

que é ensinar e o que é aprender, todas as professoras acreditam que ensinar é relacionar o 

conteúdo com as situações cotidianas, sendo que dez delas entendem que aprender é saber 

resolver um problema por vários caminhos. Esse levantamento nos permitiu ter uma ideia do 

que iriamos discutir durante a análise dos dados que coletamos, tanto no questionário quanto 

na entrevista.  
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Após breve retrospectiva do caminho que percorremos, refletiremos sobre os 

resultados da análise, para podermos responder à nossa questão de pesquisa. Como veremos a 

seguir. 

 

7.1 Resposta de pesquisa 

 

Para responder a questão de pesquisa de maneira sólida, optamos por retomar os 

principais resultados obtidos em nossa análise dos dados, apresentando reflexões referentes a 

cada uma das categorias estabelecidas. 

As categorias foram delineadas a partir de duas perguntas apresentadas na 

segunda parte do questionário. A elaboração dessas perguntas esteve diretamente ligada aos 

questionamentos iniciais que fizemos na introdução desse trabalho.  

No que se refere ao entendimento das professoras sobre a Alfabetização 

Matemática, identificamos que elas entendem que o conhecimento matemático tem relação 

com a vida cotidiana e as práticas sociais, de acordo o que vem sendo pontuado nos 

documentos oficiais. Para elas, essa relação (Matemática-práticas cotidianas/sociais) pode se 

originar e seguir nos dois sentidos, enquanto um entendimento foca nos conhecimentos 

matemáticos adquirido em contexto extra-escolar, o qual pode ser ampliado pela escola, o 

outro entende que, a partir da Alfabetização Matemática, os alunos poderão aplicar os 

conhecimentos matemáticos no contexto cotidiano.  

As professoras ainda mostraram valorizar de sobremaneira os conteúdos 

relacionados aos números e às operações básicas, o que foi ressaltado na análise da segunda 

categoria, que dizia respeito sobre quando as professoras consideravam que um aluno 

estivesse alfabetizado matematicamente.  

Para tanto, as professoras trouxeram dois pontos distintos, porém 

complementares: (a) a aquisição e domínio dos conteúdos e a utilização deles em seu 

cotidiano e (b) a visão de que só era possível afirmar que uma criança estava alfabetizada 

matematicamente quando esta pudesse refletir/utilizar conhecimento matemático que adquiriu 

na escola em sua vida cotidiana. 
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No primeiro ponto, para uma grande parte das professoras, dizer que a criança está 

alfabetizada significava assumir que ela já adquiriu o domínio dos conhecimentos 

matemáticos que estão relacionados ao Eixo Números e Operações. Essa visão mostrou-se 

alinhada com a análise das situações elaboradas por elas (parte 3 do questionário), as quais 

apresentaram quantidade significativa de situações pertencentes ao eixo Número e Operações 

básicas, deixando clara a importância desse eixo na garantia da alfabetização matemática dos 

alunos. No segundo ponto, as professoras compreendem que a Matemática pode ajudar as 

crianças a exercitarem a sua cidadania, podendo transformar o seu contexto social.  

Além disso, as professoras apresentaram ao longo das suas respostas que, a 

introdução dos jogos, como ferramenta didática, deu um novo sentido para o trabalho com a 

Matemática em sala de aula e, passaram a observar que o jogo provocava maior participação 

dos alunos, o que facilitava a aprendizagem dos conteúdos matemáticos que estavam sendo 

trabalhados. Ressaltando a utilização de atividades didáticas mais lúdicas para ensinar os 

conteúdos matemáticos. 

As reflexões suscitadas nos forneceram subsídios para responder a nossa questão 

de pesquisa, qual seja: 

 
QUAL O ENTENDIMENTO QUE TÊM OS PROFESSORES QUE ATUAM NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA? E DE QUE FORMA ISTO INFLUENCIA 

A CONCRETIZAÇÃO DAS SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALFABETIZAR MATEMATICAMENTE OS 

SEUS ALUNOS? 

 

As professoras participantes começam a apresentar entendimento sobre o conceito 

da Alfabetização Matemática que está de acordo com o que se apresenta nos documentos 

oficiais e o que tem sido trazido nas pesquisas. Entretanto, percebemos que esse entendimento 

ainda se apresente de forma primária, no sentido, dessas professoras ainda não terem um 

maior aprofundamento sobre ele.  

De acordo com isso, identificamos que essas professoras começam a perceber a 

importância de se trabalhar a Matemática de forma diferenciada, não mais pautada nas 

práticas tradicionais, compreendendo que a utilização de recursos lúdicos, tem se tornado 

importante para o processo no ciclo de alfabetização.  

Deixamos claro que, por se tratar de uma amostra muito pequena, não temos 

qualquer intenção de generalizar o resultado desta investigação. Contudo, os nossos achados 
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nos permitem inferir que o entendimento apresentado pelas professoras pode ser o mesmo 

entendimento de outros professores que atuam no ciclo de alfabetização.  

Por conta disso, consideramos que o presente estudo contribui para amplificar o 

entendimento dos professores sobre a Alfabetização Matemática e, por se tratar de uma 

pesquisa exploratória, abre caminho para a realização de outras pesquisas relacionadas ao 

tema, construindo assim um conjunto de dados mais amplo. 

Para concluir, apresentamos, enquanto sugestão de produto final ao estudo, a 

construção de uma proposta curricular pedagógica para o município de Ilhéus – BA. A 

proposta pedagógica se apresenta como um recurso à continuidade da formação do conceito 

de Alfabetização Matemática dessas professoras, para tanto, a presença delas nessa construção 

seria preponderante. Além disso, a proposta curricular poderia auxiliar outras professoras e 

professores na elaboração de práticas pedagógicas para o ensino da Matemática nos anos 

iniciais. 
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