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A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

DURANTE A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO DE ENSINO 

 

RESUMO 

 

 

O presente relatório de pesquisa teve como objetivo investigar a influência de uma 

intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e em discussão coletiva, 

para a construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) por parte de alunos 

do 3º ano do Ensino Fundamental. Com esse objetivo inicial, geramos outro mais específico: 

investigar as formas pelas quais se dá tal influência e ainda, a proporção (medida) em que ela 

se dá. Considerando nossos objetivos, foram propostas as seguintes questões de pesquisa: qual 

a influência de uma intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e em 

discussão coletiva, para a construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) 

por parte de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental? E de que forma e em que medida se dá 

tal influência? Para fundamentar esse estudo diferentes autores se fizeram presentes, entre 

eles: Brousseau (1986), Flavell (1993), Parra (1996), Skovsmose, O; Alro, H (2006), 

Nacarato, Mengali e Passos (2009, 2012), Spinillo (2011). A metodologia escolhida 

compreendeu um delineamento quase-experimental, com formação de grupo de comparação: 

grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). Foram aplicados os testes diagnósticos pré-

teste (15 dias antes da intervenção) e pós-testes (10 dias após a intervenção), o que permitiu a 

realização das análises intra e intergrupos. Participaram da pesquisa 44 estudantes 

matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública da cidade de 

Ilhéus-Ba, sendo que 16 deles formaram o GE e 13 o GC. No grupo experimental 

aconteceram seis encontros de intervenção pautada em material manipulativo, jogos e em 

discussão coletiva, utilizando como objeto de aprendizagem: o Sistema de Numeração 

Decimal, conceitos de agrupamentos, agrupamentos e trocas e valor posicional. No grupo 

controle foram realizados seis encontros com o mesmo objeto de aprendizagem, porém, os 

mesmos foram realizados pela professora regente da classe com estratégias de ensino 

convencionais. Os dados indicam que a média de acertos do GC foi da ordem de 58,3% no 

pré-teste e 60,8% no pós-teste. Já o GE partiu de uma média de acertos por volta de 35,9% no 

pré-teste e alcançou o índice de 76% no pós-teste. Os resultados demonstram que houve um 

crescimento estatístico significativo do GE, o que nos leva a inferir no efeito positivo da 

intervenção de ensino. O estudo conclui que ensinar o SND, aos estudantes do 3
o
 ano do 

Ensino Fundamental, por meio de jogos e material manipulativo, mostrou-se uma opção 

muito profícua. A dissertação traz como produto, uma proposta de intervenção de ensino 

eficiente para a introdução do SND, a qual se encontra detalhadamente descrita no capítulo 

IV. 

 

Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Sistema de Numeração Decimal. Intervenção de 

Ensino. Metacognição. 



 
 

CONSTRUCTION NUMBERING SYSTEM CONCEPT DECIMAL FOR LITERACY 

MATHEMATICS: A PROPOSAL FOR TEACHING INTERVENTION 

 

ABSTRACT 

 
 

This search report had as an objective investigate the influence of a pedagogical intervention, 

based on materials, games and group discussion, to build a concept of a decimal numeral 

system with the students of 3
rd

 grade of elementary school. With this beginning objective, was 

possible to create another one more specific: investigate the ways the influence comes and 

also the proportion. Considering our objectives, were proposed the following search topics: 

what is the influence of a pedagogical intervention, based on materials, games and group 

discussion, to build a concept of Decimal Numeral System with the students of 3
rd

 grade of 

elementary school? And How and how deep does it influence? To support this study, some 

authors were undoubtedly important such as: Brousseau (1986), Flavell (1993), Parra (1996), 

Skovsmose, O; Alro, H (2006), Nacarato, Mengali e Passos (2009, 2012), Spinillo (2011), 

The methodology was a quasi-experimental formed by comparisons groups: experimental 

group and controlling group. Some tests were applied, the pre test (15 days before the 

intervention) and the post tests (10 days after the intervention), that allowed an analysis 

among the groups. 44 students were part of this research students of 3
rd

 grade of elementary 

school in a public school in a city called Ilhéus in Bahia, and 16 were in the experimental 

group and 13 were in the controlling group. In the experimental. In the experimental group 

there were six intervention meetings based on handle material, games and group discussion, 

using as learning objects: Decimal Numeral System, concept of grouping, grouping  and 

trading and positional value. In the controlling group there were 6 meetings with the same 

learning objects, however, these objects were used by the main teacher of the class using the 

conventional methods of teaching. The survey datas show that the average of correct answers 

in the controlling group was 59,6% in the pre-test and 60,9% in the post test. And in the 

experimental group started with an average of 36,5% in the pre test and could achieve 76% in 

the post test. The results showed that there was a significant improvement in the experimental 

group, that makes us conclude the positive effects of this learning intervention. The research 

concludes  that teaching Decimal Numeral System, to students of 3
rd

  grade of elementary 

school, through games, handle materials and group discussion resulted in a very effective way 

of teaching. The dissertation brings as a product, an effective teaching intervention proposal 

for the introduction of the SND, which is described in detail in chapter IV. 

 

Keywords: Math literacy. Decimal Numeral System. Learning intervention. Metacognition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Escrever sempre foi para mim uma atividade prazerosa. Desde a mais tenra infância 

sempre me vi com um lápis na mão, rabiscando meus pensamentos. O papel em branco 

sempre teve a conotação de uma agradável aventura. A oportunidade de preencher aquele 

vazio do papel com projetos, sonhos, constatações, inquietações sempre me impulsionou a 

novos registros.  

Agora, me deparo novamente com uma página em branco. Confesso que a 

responsabilidade em tornar público meu estudo, minhas descobertas, minhas convicções, faz 

deste momento um misto de emoções: ansiedade, medo de tropeçar nas palavras, de não me 

fazer compreendida, mas a vontade de compartilhar meu trabalho me ajuda a acomodar esse 

turbilhão de emoções e a afluir na escrita deste relatório. 

Para compreender quais fatores me conduziram em direção a este estudo, considero 

importante rememorar um pouco da minha história. Inicialmente como aluna e, 

posteriormente, como profissional da educação. Nesse reencontro com minha memória, é 

como se eu adentrasse em mim sem pedir licença e sem medo de evidenciar as narrativas de 

um passado distante e recente e os influxos que colaboraram na minha formação pessoal, 

social, intelectual e profissional.  

Na certeza de que falo com alma e razão e no desejo de ser o mais acessível possível 

em minha escrita, tenho a convicção do desafio a que me propus: estudar sobre as práticas 

alfabetizadoras, especificamente as da alfabetização matemática, sob a ótica de quem as viveu 

em seus diversos contextos - como aluna, professora, coordenadora pedagógica, formadora de 

professores e pesquisadora, esta última, etapa singular por oportunizar o contato direto com os 

atores desse processo de alfabetização na linguagem matemática, professores e alunos na 

dinâmica do ambiente escolar, com um olhar investigativo e o rigor próprio do fazer 

científico. 

Em minha trajetória escolar, na condição de aluno do Ensino Fundamental, a 

Matemática sempre esteve muito presente em minha vida, sempre tive muita facilidade em 

compreender os conceitos matemáticos ensinados ao longo de meu percurso escolar. Passava 

horas me distraindo, tentando resolver exercícios e problemas-matemáticos, para depois 

conferir suas respostas nas páginas finais dos livros didáticos. Essa ação era um dos meus 

passatempos favoritos.  
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Tal facilidade e identificação com essa disciplina nada teve a ver com as propostas 

metodológicas escolhidas pelos meus diferentes professores ao longo do meu percurso 

escolar, pois as práticas pedagógicas das quais me recordo não contemplavam a singularidade 

de minha infância. Acredito, então, que esse interesse pela disciplina é algo inerente à minha 

pessoa, e independe à forma como foi ministrada e às escolhas metodológicas que os 

professores fizeram.  

Como eu, que sempre demonstrei facilidade e prazer em compreender os conceitos 

matemáticos, encontrei poucos colegas ao longo dessa jornada escolar, poucos com a mesma 

desenvoltura no trato com a referida disciplina. Fato que, por muito tempo, me levou a pensar 

que o gosto em aprender Matemática era inerente a poucos, pois a maioria das pessoas a 

considera uma matéria chata, desprovida de sentido e muito difícil de aprender. 

Esse discurso pré-concebido, que foi ressignificado ao longo de minha história, se 

sustentou pelos ecos do senso comum, advindos da ideologia da classe dominante e da ideia 

da epifania na história da Matemática. A exemplo disso, podemos citar, nos primórdios da 

civilização humana, os problemas ligados à agricultura no que concerne ao domínio do 

homem dos fatores naturais, dentre eles, as demarcações das estações do ano, que podem ter 

cunhado a necessidade de calcular. 

Os primeiros calculistas, considerados matemáticos, foram em sua maioria os 

sacerdotes. No Egito, os cálculos sobre a enchente e vazante do rio Nilo eram realizados em 

templos, nos quais o povo não tinha acesso e nem conhecimento dos métodos e dos 

instrumentos utilizados para tais contagens. 

Assim, quando os sacerdotes comunicavam os períodos de enchente e vazante, tais 

informações eram vistas como profecias divinas, o que dava aos sacerdotes prestígio político 

e posses materiais. Desta feita, a produção do conhecimento matemático esteve, por muito 

tempo, em posse da classe hegemônica, reforçando o discurso de que a “Matemática era para 

poucos” (Tenório, 1995, p. 105). 

Embora, ao longo do Ensino Fundamental, a Matemática tenha sido a matéria que eu 

mais me identificava, a vida se encarregou de me distanciar dessa disciplina. Terminado o 

Ensino Fundamental em 1991, minha família incentivou-me a cursar, no Ensino Médio, o 

Magistério, opção que, para uma pessoa de classe popular como eu, significaria a obtenção de 

uma profissão e a garantia de emprego ao final do curso.  

Durante o Magistério, a Matemática ainda esteve presente, só que em um contexto 

diferente, voltado às metodologias do ensino. Em relação aos conteúdos matemáticos, durante 
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o curso profissionalizante, revisitamos os conteúdos aprendidos no primário, pois seriam eles 

os nossos objetos de ensino.  

Terminado o magistério, em 1996, passei no vestibular para o curso de Pedagogia. 

Foram muitos e importantes os conhecimentos adquiridos, entre eles: História da Educação, 

Políticas Educacionais, Currículo, Didática, dentre outras disciplinas que fundamentaram 

minhas concepções sobre o papel da educação e do educador. Nesse período, no entanto, me 

afastei completamente dos conteúdos matemáticos, pois o curso tinha como perfil curricular a 

formação de gestores escolares e não a formação de professores das séries iniciais. As 

matérias pedagógicas - dentre elas, a metodologia do ensino da Matemática - dispunham de 

pouco tempo no currículo do curso.  

Conclui o curso de Pedagogia em 2003, habilitada para gestão escolar, porém alguns 

questionamentos começaram a fazer parte de meu repertório de dúvidas: por que nós, 

professores, que iríamos atuar no Ensino Fundamental, especificamente nas quatro séries 

iniciais da Educação Básica, não tínhamos garantido em nossa formação os conteúdos 

matemáticos e as metodologias de ensino para essa disciplina? Como ensinar Matemática 

apenas com os conhecimentos adquiridos enquanto alunos do Ensino Fundamental? Esses e 

tantos outros questionamentos fizeram parte de minha vida por um bom espaço de tempo. 

Hoje, após algumas leituras, a saber: Nóvoa (1995), Freire (1999), Gomes (2002), Curi 

(2004), Tardif (2002), Rolim (2009) e tantas outras, construí algumas respostas para tais 

inquietações.  

Em 1997, participei do processo seletivo para docente e, embora ainda não tivesse 

concluído o Ensino Superior, iniciei minha trajetória profissional (o que naquele período 

ainda era legalmente possível). Passei, no concurso público do município de Ilhéus-Ba, para 

lecionar nos anos iniciais.  

Assumi uma turma de Educação Infantil e uma turma de Alfabetização. Foi, a partir do 

exercício da profissão, como professora no Ensino Fundamental e, especificamente, no Ciclo 

de alfabetização, fase escolar que mais atuei enquanto docente, que minhas preocupações com 

as ações de ensinar e aprender Matemática foram surgindo, muitas vezes, por exigências do 

currículo ou por inexperiência com a prática em sala de aula. 

Enquanto alfabetizadora iniciante vivenciei a impressão de ensinar aos alunos 

conhecimentos matemáticos descontextualizados de situações reais, que, por vezes, eram 

apenas memorizados e esquecidos facilmente pelos mesmos. Minhas práticas reportavam à 

forma tradicional de ensinar dos meus antigos professores: listas de exercícios, aulas 

expositivas, nas quais a participação dos alunos se resumia em responder oralmente meus 
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questionamentos e em ouvir atentamente minhas explicações. Algumas atividades lúdicas, 

como jogos e músicas, já faziam parte da minha prática pedagógica, porém seu uso era 

sempre como pretexto para a memorização de conceitos. 

Considero importante rememorar minha prática por revelar a forma como concebia a 

aprendizagem dos números pelas crianças. Fazia parte da minha rotina diária a utilização de 

músicas infantis e jogos, propostas que considerava lúdica, para a identificação, a recitação e 

o reconhecimento dos números. Pensava que o simples fato de meus alunos identificarem e 

recitarem os numerais nas melodias, em tabelas numéricas e nos jogos, já era suficiente para 

que consolidassem o conceito de número.  

Essa passagem revela que, embora já garantisse em minha sala alguns recursos 

pedagógicos considerados importantes para o desenvolvimento da aprendizagem infantil, 

como a música e os jogos, tais ferramentas eram utilizadas com o propósito de memorizar, 

reproduzir e fixar os conteúdos ensinados. Tais concepções foram sendo questionadas durante 

a graduação, os estudos, os debates e as participações em eventos acadêmicos, que 

mobilizaram reflexões sobre minhas práticas pedagógicas e qualificaram as escolhas 

metodológicas não só para o ensino da Matemática, mas para as demais disciplinas do 

currículo. 

Ao finalizar o curso de Pedagogia em 2003, apresentava um interesse maior por 

compreender as questões relativas aos processos de ensino e aprendizagem da Matemática, 

saberes que não puderam ser construídos com aprofundamento no curso de Pedagogia. 

Procurei leituras e cursos de formação continuada, a exemplo, o PROLETRAMENTO, 

programa iniciado em 2005, realizado pelo MEC, em parceria com universidades que 

integravam a Rede Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e municípios 

para a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e da Matemática nos 

anos/séries iniciais do Ensino Fundamental.  

A participação nesse programa ampliou meus conhecimentos acerca de como os 

conceitos matemáticos são construídos pelos alunos no período da escolarização inicial e do 

status do professor enquanto mediador de aprendizagens, cabendo a nós a tarefa de apresentar 

diferentes e desafiadoras situações de aprendizagens adequadas ao potencial cognitivo dos 

alunos. Além de compreender que, na transposição didática dos conhecimentos matemáticos 

socialmente construídos, o professor é um protagonista importantíssimo, pois suas escolhas 

teóricas e metodológicas serão decisivas para o sucesso do aluno. Portanto, promover as mais 

variadas situações de aprendizagem, dentro de uma rotina sistematizada de ações que 
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garantam a esse aluno oportunidades de interagir com o mesmo conteúdo de aprendizagem de 

formas diferentes e em momentos distintos, é uma competência necessária ao professor. 

No ano de 2008, após ter participado novamente de um novo concurso promovido pela 

Rede Municipal de Ilhéus para outro cargo e ter sido aprovada, assumi a função de 

Coordenadora Pedagógica. Nesse posto, tive a oportunidade de acompanhar o processo de 

ensino e aprendizagem de várias turmas integrantes de uma mesma Unidade Escolar. Eram 

alunos distintos, mas que demonstravam as mesmas dificuldades de aprendizagem.  

Nas reuniões de planejamento, era comum ouvirmos dos professores queixas 

concernentes ao desinteresse dos alunos em relação à Matemática e às dificuldades de 

aquisição dos conteúdos matemáticos. As antigas formas de ensinar nunca são avaliadas para 

conferir sua real efetividade. A atitude da maioria dos docentes é a de culpabilização do aluno 

que não estuda ou não apresenta capacidade cognitiva para a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos propostos. 

Sinceramente, nunca percebi, nas pautas de discussões durante as Atividades 

Complementares (AC
1
), a autoavaliação das práticas docentes. Essa reflexão nunca foi uma 

proposição espontânea dos docentes, conferindo a mim, enquanto coordenadora pedagógica, a 

responsabilidade de promover a formação em serviço e de mobilizar estudos, discussões e 

reflexões, nas quais se outorgava a devida importância às diferentes possibilidades 

metodológicas para tornar os conhecimentos matemáticos, no início da escolarização, objeto 

de reflexão e de construção conceitual.  

Dentre os vários estudos que realizei com os professores durante as AC, um livro em 

especial contribuiu para uma discussão mais qualificada sobre o ambiente propício ao ensino 

da Matemática, cujo título não me sai da memória: A Matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender, de Nacarato, Mengali e Passos (2009). 

Até hoje, dentre as várias obras que leio sobre o ensino e a aprendizagem em Matemática, 

essa é uma das minhas leituras preferidas. Assim, nasceu a força impulsionadora para a 

necessidade de se estudar novas práticas de ensino da Matemática, nas quais os alunos se 

configurem como protagonistas de sua aprendizagem.  

Atualmente, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus, na equipe de 

formação continuada, especificamente como orientadora de estudos dos programas Pacto 

Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e Pacto Bahia (programa de governo do 

                                                           
1
 As Atividades Complementares (AC) é nome dado para o tempo que é disponibilizado, dentro da carga horária 

do professor, para o planejamento didático 
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estado da Bahia integrado ao PNAIC, cuja meta de alfabetizar até os oito anos de idade 

encontra-se em consonância com o programa federal), o que me possibilita um contato direto 

com os professores alfabetizadores.  

Tenho constatado, nesse contato, que o termo “alfabetização matemática” ainda é 

pouco compreendido por muitos docentes que atuam no Ciclo de alfabetização. O que se 

entende por alfabetização só se correlaciona à aquisição da Língua Portuguesa, prevalecendo 

a concepção que primeiro é necessário que as crianças aprendam a ler e escrever na língua 

materna para só, então, aprender a ler e escrever na linguagem matemática.  

Assim, o interesse por querer estudar o ambiente propício ao ensino e à aprendizagem 

da Matemática no Ciclo de alfabetização se deve à necessidade de se discutir as práticas 

pedagógicas de alfabetização matemática, realizadas atualmente pela maioria dos professores 

alfabetizadores atuantes na Rede Municipal de Ensino de Ilhéus, que priorizam, em suas 

metodologias, o uso de exercícios padronizados, descontextualizados e mecânicos, realizados 

em um ambiente de “silêncio” do pensamento matemático. 

Cabe perguntar: essas práticas de alfabetização matemática, vivenciadas atualmente, 

deveriam ser diferentes? Em quê? Que estratégias e metodologias privilegiar de forma a 

promover a comunicação Matemática em sala de aula? O uso intencional da verbalização do 

pensamento matemático, como ferramenta didática, pode potencializar o movimento de 

elaboração conceitual dos alunos no processo de alfabetização matemática?   

Desse modo, a discussão que se segue versará sobre a aquisição da linguagem 

matemática nos fundamentos de uma prática baseada em boas situações de aprendizagem, que 

possam gerar a necessidade de as crianças resolverem um problema, terem a liberdade de usar 

os diferentes registros de representações nos procedimentos de resolução, exporem ideias 

próprias, escutarem as ideias dos outros, proporcionando um ambiente de interações e 

dialogicidade.  

A Matemática é, em particular, um modo especial de pensar. Por isso, faz-se 

necessário trabalhar o quanto antes esse pensar com as crianças. É, na alfabetização 

matemática, o momento propício para alicerçar a construção dos conceitos matemáticos 

básicos. São, por meio de conceitos simples, que as crianças irão construir aqueles mais 

complexos, partindo sempre de uma problematização e incentivando o uso dos diferentes 

registros de representação. 

As interações verbais, nas aulas de Matemática, são uma importante ferramenta 

didática para o aluno, pois elas garantem, por meio da reflexão e da regulação, a tomada de 

consciência de sua ação e, como consequência, a aquisição de novos conceitos e ideias, como 
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afirmam, em seus trabalhos, Nacarato, Mengali e Passos (2009) e Skovsmose e Alro (2006). 

Essa discussão será retomada e aprofundada no capítulo III deste estudo. 

Entendo ser preciso promover a comunicação, pedindo que as crianças esclareçam e 

justifiquem suas respostas, que reajam frente às ideias dos outros, que considerem pontos de 

vista alternativos. Na essência, o diálogo capacita os alunos a falarem de modo significativo 

sobre seus conhecimentos, suas dúvidas, suas aprendizagens, a conhecerem outras 

experiências, a testarem novas hipóteses e, por fim, a terem consciência do que eles realmente 

sabem e daquilo que ainda precisam aprender (NACARATO, 2009).  

A partir da discussão estabelecida, das diferentes respostas obtidas, o educador pode 

aprender mais sobre o raciocínio de cada aluno e perceber a natureza das respostas, realizando 

assim intervenções apropriadas. 

Diante de tais concepções, decidi buscar, no mestrado, um novo caminho para 

procurar respostas às minhas inquietações. Foi-me indicada, como parceira e orientadora nesta 

pesquisa, a professora Sandra Maria Pinto Magina, cuja experiência em pesquisas nessa área 

contribuiu para minha qualificação enquanto pesquisadora. Foram muitos os livros sugeridos 

e lidos, os diálogos estabelecidos, as escritas corrigidas, as reflexões, as ideias construídas.  

Essas ideias povoaram minha mente e me fizeram hipotetizar que os materiais 

manipulativos, os jogos e as interações verbais nas aulas de Matemática podem ser 

ferramentas didáticas contributivas para a apropriação do conceito de Sistema de Numeração 

Decimal por parte dos alunos, que ora se encontram no Ciclo de alfabetização.  

A partir dessas reflexões, defini uma questão de pesquisa que norteou este estudo:  

 

Qual a influência de uma intervenção pedagógica, apoiada em material 

manipulativo, jogos e discussão coletiva, para a construção do conceito de Sistema 

de Numeração Decimal (SND) por parte de alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental? E De que forma e em que medida se dá tal influência? 

  

Neste trabalho, o termo ferramenta didática é compreendido como um recurso 

utilizado pelo professor no seu ofício de ensinar. Esse termo foi resgatado da obra de 

Vygotsky (1989). O referido autor considera que instrumento é tudo aquilo produzido pelo 

homem com uma finalidade específica. As ferramentas, do ponto de vista de Vygotsky, 

podem ser subdivididas em concretas e abstratas (psicológicas). As ferramentas concretas são 

as produções humanas disponíveis no mundo material. No contexto do ambiente escolar, são 
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exemplos de ferramentas concretas: livros, cadernos, réguas, ábacos dentre outros recursos 

materiais disponíveis na sala de aula.  

Diferentemente, as ferramentas abstratas (psicológicas) são denominadas de signos, as 

quais são constituintes das representações das ideias humanas. Delas fazem parte o número, a 

palavra e a linguagem. Neste estudo, os materiais manipulativos, os jogos e a discussão 

coletiva são considerados ferramentas didáticas, pois é por meio deles que será mediada a 

relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, especificamente neste estudo, o Sistema de 

Numeração Decimal. 

Tal questão de pesquisa apresentada anteriormente delineia nosso objetivo, o qual 

pode ser descrito como: 

 

Investigar a influência de uma intervenção pedagógica, apoiada em material 

manipulativo, jogos e discussão coletiva, para a construção do conceito de Sistema 

de Numeração Decimal (SND) por parte de alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

Com esse objetivo inicial, geramos outro mais específicos: 

 

Investigar as formas pelas quais se dá tal influência e, ainda, em que proporção 

(medida) ela se dá. 

 

Após ter explicitado as hipóteses e, na sequência, apresentado a questão de pesquisa e 

os objetivos propostos, farei uma sucinta descrição do caminho que percorri para a obtenção 

de dados que poderiam responder nossa questão de pesquisa. 

 

Breve relato do caminho percorrido por este estudo  

 

O relato aqui exposto reúne as várias etapas percorridas Essas etapas objetivaram 

reunir informações, quer sejam teóricas, metodológicas ou oriundas de análise de resultados 

obtidos, capazes de auxiliar na construção de um caminho que responda nossa questão de 

pesquisa. 

Quanto à organização, esta dissertação apresenta: uma introdução, cinco capítulos e 

considerações finais. 
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Na introdução, rememoramos nossa história enquanto aluno e ainda enquanto 

profissional. Descrevemos os motivos pelos quais decidimos optar pelo desenvolvimento 

deste estudo. Na sequência, apresentamos nossas hipóteses e, a partir delas, a questão de 

pesquisa e os objetivos a serem atingidos. Por fim, apresentamos a trajetória do nosso estudo 

com o propósito de colher dados relevantes para responder nossas indagações. 

O capítulo I está subdividido em três partes. Na primeira, buscamos definições sobre o 

que se entende por alfabetização matemática, situando-a em duas perspectivas: 1) em um 

sentido stricto, no qual a alfabetização matemática é entendida enquanto processo que trata da 

compreensão, da interpretação e da comunicação dos conteúdos ensinados na escola, tidos 

como iniciais para a construção do conhecimento matemático; 2) em um sentido lato, o qual 

supõe não somente a aprendizagem da linguagem matemática, mas também as práticas, os 

usos e as funções sociais dessa linguagem, entendida na perspectiva do letramento 

matemático. Tais discussões são feitas a partir de estudos dos autores que pesquisam essa 

área. 

A segunda parte desse capítulo se dedica à discussão sobre o ensino da Matemática no 

Ciclo de alfabetização do ponto de vista das políticas públicas. Apresentamos, de forma 

cronológica, as leis que norteiam a educação brasileira, com ênfase na alfabetização a partir 

da redemocratização do Brasil (1985). 

Por fim, na terceira parte, tratamos dos Documentos Oficiais - Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino 

Fundamental - e do atual programa do governo federal Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC), por entendermos que tais políticas educacionais norteiam a 

alfabetização matemática no país. 

Elegemos assegurar, nesse capítulo, as discussões supracitadas por acreditarmos que 

tais informações são relevantes para a compreensão da trajetória cronológica da alfabetização 

matemática, discutida no Brasil nas últimas décadas e assegurada nos dias atuais enquanto 

direito de aprendizagem. 

No capítulo II, discutimos sobre o nosso objeto matemático, a saber: o Sistema de 

Numeração Decimal (SND). Tratamos de sua origem histórica, suas propriedades, suas 

especificidades enquanto sistema notacional, bem como ele é entendido e sistematizado na 

escola durante o Ciclo de alfabetização. Para isso, buscamos essas informações nos livros que 

relatam a história da Matemática, nos estudos contemporâneos sobre a construção do conceito 

de Sistema de Numeração Decimal pelas crianças e nos direitos de aprendizagem do PNAIC. 
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No capítulo III, tratamos das ideias teóricas que subsidiam nosso estudo. Assim, 

trazemos uma discussão sobre o ambiente propício ao ensino e à aprendizagem da Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, subsidiada pelas pesquisas de Nacarato (2009, 

2012) e de Skovsmose e Alrø, (2006), já que esses estudos tratam do tema especificamente 

para a sala de aula de Matemática. 

Na continuação, trazemos as ideias de Spinillo (2011) e Flavell (1970, 1976, 1987, 

1993) para discutir o processo metacognitivo, uma vez que a metacognição estuda a reflexão 

sobre o próprio pensamento, e um dos caminhos para tal é por meio da discussão coletiva. 

Assim, a metacognição tem estreita relação com a interação oral. O capítulo se encerra com a 

apresentação da Teoria das Situações Didáticas (TSD), proposta por Brousseau (1986, 1996, 

2006, 2008). Essa teoria nos interessa em especial por dar suporte às nossas ações no 

planejamento e na execução da intervenção de ensino. 

O capítulo IV trata da metodologia de investigação adotada. Ele se inicia com a 

retomada das propostas e dos objetivos do estudo, a partir dos quais se faz uma breve 

discussão teórico-metodológica, baseada em especialistas em metodologia científica, para 

expor nossa opção metodológica. Na sequência, descrevemos o universo da pesquisa, com a 

apresentação analítica do nosso instrumento diagnóstico, o pré-teste e o pós-teste, incluindo a 

caracterização da instituição escolar na qual a pesquisa foi desenvolvida, a descrição dos 

conteúdos matemáticos trabalhados no 3º ano do Ciclo de alfabetização, a seleção dos sujeitos 

e o planejamento da intervenção. 

No capítulo V, analisamos os resultados obtidos. Sempre que possível e pertinente, 

trazemos as ideias teóricas do capítulo III para conversar com nossos resultados, no sentido de 

apoiá-los, complementá-los ou, ainda, contrapô-los. 

Por último, trazemos as nossas considerações finais, em que tentamos responder a 

nossa questão de pesquisa, enfatizando os resultados obtidos como elementos que validam o 

trabalho e apresentando sugestões para futuras pesquisas. 
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      CAPÍTULO l  

    
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA  

    

 

Este capítulo tem por objetivo discutir as políticas públicas educacionais brasileiras, 

com destaque particular às que permeiam a alfabetização das crianças, e aborda como foco a 

discussão das políticas educacionais que contemplam a alfabetização matemática no Brasil.  

Antes de discorrer sobre as leis, os documentos e os programas que caracterizam as 

políticas públicas voltadas para a alfabetização matemática, necessário se faz discutir a 

terminologia “alfabetização matemática”, por se tratar de uma perspectiva na qual nossa 

pesquisa encontra-se inserida. 

Assim sendo, este capítulo será dividido em três partes: na primeira, buscaremos 

definições sobre o que se entende por alfabetização matemática, situando-a em duas 

perspectivas: 1) em um sentido stricto, no qual a alfabetização matemática é entendida 

enquanto processo que trata da compreensão, da interpretação e da comunicação dos 

conteúdos matemáticos ensinados na escola, tidos como iniciais para a construção do 

conhecimento matemático; 2) em um sentido lato, o qual supõe não somente a aprendizagem 

da linguagem matemática, mas também as práticas, os usos e as funções sociais dessa 

linguagem, entendida na perspectiva do letramento matemático. Faremos tais discussões a 

partir de estudos dos autores que pesquisam essa área. 
 

Na segunda parte do capítulo, apresentaremos, de forma cronológica, as leis que 

norteiam a educação brasileira, com recorte para a alfabetização, a partir da redemocratização 

do Brasil (1985), tecendo breve explanação sobre cada uma delas.  

Por fim, na terceira parte trataremos dos Documentos Oficiais – PCN e Elementos 

Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental – e do 

atual Programa do governo federal (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 



29 
 

PNAIC), por entendermos que tais políticas educacionais norteiam a alfabetização matemática 

no país.  

É importante ressaltar que nosso foco não está na discussão sobre as leis e, sim, nos 

programas, nos documentos, nos conteúdos e nas questões políticas-pedagógicas envolvidas 

em seu bojo.  

 

 

1.1 Alfabetização Matemática: entrelaçando conceitos 

 

 

Mesmo antes de as crianças entrarem para a escola, elas já têm, em seu cotidiano, 

contato informal com diversas ideias matemáticas, a saber: seu dia de nascimento, sua idade, 

peso, o número da casa onde reside, o número do telefone, o número do seu canal de televisão 

preferido, dentre outras, o que lhes asseguram, empiricamente, as primeiras noções de 

número. Isso significa que as crianças trazem, de seu ambiente social, informações sobre 

aspectos matemáticos característicos do seu contexto cultural (DANYLUK, 2002).  

Os PCNs (BRASIL, 1997) também preconizam a ideia de que os alunos trazem para a 

vida escolar diferentes saberes e conceitos construídos por meio das suas vivências do dia a 

dia, a exemplo: classificar, medir, ordenar, comparar, quantificar, relacionar, comprar, vender. 

Tais afirmações são suficientes para compreendermos que as crianças não chegam à escola 

desprovidas de conhecimentos matemáticos, mas, embora já tenham um repertório 

significativo de saberes, estes necessitam ser sistematizados, ampliados e formalizados. 

Assim, nessa circunstância, a escola não pode ignorar os conhecimentos matemáticos 

prévios das crianças, mas utilizá-los como ponto de partida para a construção, ressignificação 

e sistematização de novos saberes. Isso implica trabalhar com a compreensão, interpretação e 

comunicação das ideias básicas e da linguagem específica desse campo do saber. 

Pesquisadores como Danyluk (1998, 2002) e Souza (2010) defendem a ideia de que a 

alfabetização matemática deve ocorrer nos anos iniciais do Ensino Fundamental, responsáveis 

pela introdução das primeiras noções de geometria, aritmética e lógica, considerados 

conhecimentos básicos da linguagem matemática escolarizada. Para essas autoras, a criança, 

ao se apropriar das bases da Matemática nos anos iniciais de escolaridade, terão suporte para 

futuras aprendizagens mais complexas.  
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Nessa concepção, a alfabetização matemática consiste em compreender aquilo que se 

vai ler ou escrever sobre as noções iniciais desta linguagem. Souza define a alfabetização 

matemática como “a ação inicial de ler e escrever Matemática, ou seja, de compreender e 

interpretar seus conteúdos básicos, bem como saber expressar-se por meio de sua linguagem 

específica” (SOUZA, 2010, p.2). 

Consonante com essa ideia, Danyluk define a alfabetização matemática como 

“entender o que se lê e escrever, o que se entende a respeito das primeiras noções de 

aritmética, geometria e lógica” (1998, p.58). Em outra obra, a autora define a alfabetização 

matemática como sendo “atos de aprender a ler e escrever a linguagem matemática nas 

primeiras séries iniciais de escolarização” (DANYLUK, 2002, p.20). 

 A Matemática é uma ciência abstrata e ideográfica, ou seja, por trás de cada signo 

existe um significado. Esse campo do saber é dotado de uma linguagem própria com símbolos 

e signos que comunicam as suas representações. Então, para ler e escrever nessa linguagem, 

além de conhecer seus símbolos e signos, faz-se necessário compreender seu sentido e seu 

significado. Ao consolidar tais conhecimentos, pode-se afirmar que a criança está alfabetizada 

matematicamente. Como assegura Danyluk: 

  
Quando a criança for capaz de ler, compreender, e interpretar os signos e símbolos 

expressos pela linguagem matemática [...] e sua consciência atentiva voltar-se para o 

desvelamento dos significados que estão implícitos, podemos dizer que ela foi 

alfabetizada matematicamente. (DANYLUK, 1988, p.52) 

 

 

Compreender a alfabetização matemática enquanto um fenômeno de apropriação das 

ideias matemáticas e dos sinais, signos e símbolos que as representam, de forma que se possa 

interpretá-los e expressar-se por meio deles, numa perspectiva de que seja uma tarefa dos anos 

iniciais da Educação Fundamental, pressupõe a compreensão da Matemática enquanto 

ciência-linguagem por parte do professor. Isso significa compreender que, dentre os vários 

tipos de linguagens criadas pela humanidade, encontra-se a linguagem matemática expressa 

pelo discurso matemático, compreendido, interpretado e comunicado pelo homem dentro de 

um contexto histórico (DANYLUK, 1998). 

Assim sendo, o professor apresenta-se como o grande mediador entre o aluno e a 

construção dos conhecimentos básicos nessa área do conhecimento, numa perspectiva de 

atribuição de sentido e significado da linguagem matemática. Afinal, “(...) para ler 

informações matemáticas não basta conhecermos sua linguagem, mas o sentido e significado 

da mesma” (SOUZA, 2010, p. 2). 
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Nesse contexto, faz-se necessário, como consta nos PCN (BRASIL, 1997), que o 

professor proporcione metodologias para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa e 

construa o conhecimento. Isso só será possível se o professor compreender que o ensino da 

Matemática não se resume a uma mera repetição de conceitos e algoritmos, como um simples 

conjunto de regras e operações, mas a um saber construído pela humanidade, dotado de uma 

linguagem própria por meio da qual se utilizam signos para comunicar significados 

matemáticos. 

Entendemos que o fenômeno da Alfabetização em Matemática pode transpor essa 

visão ao presumir que, além de ler, entender e comunicar usando os símbolos particulares 

dessa linguagem, as crianças podem compreender a função social desse conhecimento, o que 

aqui designamos de alfabetização matemática na perspectiva do “letramento”, visão defendida 

pelos atuais documentos oficiais, sobre os quais propomos uma breve reflexão.  

Para iniciar a discussão acerca da noção de alfabetização matemática na perspectiva do 

letramento, é importante destacarmos que, na sociedade contemporânea, as ideias e símbolos 

próprios da linguagem matemática estão evidentes na estruturação de diversos textos que 

envolvem a vida diária, com os quais as crianças frequentemente mantêm contato, a exemplo: 

placas de localização e de transporte coletivo; cartão de vacinação; medidas de ingredientes 

de uma receita; contas de água, luz, telefone; jogos eletrônicos; folhetos promocionais com os 

preços dos produtos; embalagens dos mais variados gêneros alimentícios, contendo 

informações sobre proporção de diluição, data de fabricação e expiração da validade; valores 

nutricionais e outros mais. Poderíamos ampliar em muito essa lista, mas o que almejamos é 

apenas mostrar que as representações Matemáticas fazem parte do cotidiano das crianças nos 

diversos textos com os quais elas interagem diariamente. 

Dessa forma, esclarecemos que a função da alfabetização matemática na perspectiva 

do letramento é a de promover o acesso aos conhecimentos matemáticos sob a ótica das 

práticas sociais nas quais eles estão envolvidos. Nesse viés, podemos compreender que a 

alfabetização matemática é um fenômeno que ultrapassa a discussão sobre a importância de 

decodificar e codificar a linguagem matemática, envolvendo, também, a compreensão de 

diversos tipos de relações ligadas ao contexto social em que tais situações se fazem e suas 

relações pertinentes ao conhecimento, à linguagem e à cultura (UNESCO, 2003). 

O conhecimento matemático surgiu na antiguidade a partir das necessidades dos 

homens na vida diária, como contar, medir, calcular, organizar. Com isso, “em sua origem, a 

Matemática constitui-se a partir de uma coleção de regras isoladas, decorrentes da experiência 

e diretamente conectadas com a vida diária” (BRASIL, 2001, p.27).  
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Nesse entendimento de que a Matemática é vista como um instrumento legítimo da 

criação humana e que se faz presente em grande parte das ações sociais, a sua aprendizagem 

escolar deve ser compreendida como um momento singular de interação entre os conceitos 

científicos e as situações reais de uso em contextos sociais, e suas bases teóricas e 

metodológicas devem permear as discussões no espaço escolar na fase inicial do Ensino 

Fundamental. 

Podemos por fim entender que a alfabetização matemática na perspectiva do 

letramento está associada ao propósito de possibilitar aos alunos a apropriação dos 

conhecimentos matemáticos para utilizá-los na convivência social com autonomia intelectual. 

Por isso, a necessidade de a escola propiciar, já nos anos iniciais da escolarização, o contato 

com práticas Matemáticas de leitura e escrita de sua linguagem nos textos que circulam na 

sociedade. 

Nessa perspectiva, apresentam-se como indicativos para o letramento matemático as 

habilidades de falar, ler, escrever, bem como formalizar quantidades e resolver situações-

problema que demandem conhecimentos na área de Matemática em contextos variados, tais 

como as relações pertinentes ao trabalho e à vida em sociedade. Entende-se que a apropriação 

dessa condição contribui para o desenvolvimento de conhecimentos e potencialidades (GAL, 

1994). 

Vale destacar o conceito de letramento dito por Soares (2006), que pressupõe não 

apenas aprender a ler e a escrever, mas a fazer uso da leitura e da escrita com base nas 

necessidades reais de aplicação social. Portanto, o termo Alfabetização Matemática, ou 

Letramento Matemático, está intimamente relacionado à capacidade dos alunos de analisar, 

levantar hipóteses, investigar, comunicar ideias matemáticas, resolver e criar problemas 

matemáticos e compreender o mundo que os circunda. 

Tal compreensão apresenta-se consonante com o domínio do letramento matemático 

de acordo com a definição que a OECD/PISA (2000) estabelece para o termo letramento 

matemático (Mathematical Literacy). Segundo esse relatório, o domínio do letramento 

matemático diz respeito “à capacidade dos alunos para analisar, julgar e comunicar ideias 

efetivamente propondo, formulando e resolvendo problemas matemáticos em diversas 

situações” (OECD/PISA, 2000, p. 41). 

Atualmente, a alfabetização matemática na dimensão do letramento tem sido discutida 

nos documentos oficiais do Ministério da Educação e Cultura (MEC) como uma contribuição 

da Educação Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental, como podemos 

vislumbrar nos cadernos do (PNAIC), Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, 
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que propõem reflexões por meio das quais se compreende que o sujeito, para ser alfabetizado 

matematicamente, deve ser capaz de compreender a intenção dos textos que circulam 

socialmente. Dessa forma a alfabetização matemática é entendida como um “instrumento para 

a leitura do mundo”, perspectiva que está em consonância com a ideia de letramento 

matemático. Como afirma o documento oficial: 

 
Alfabetização Matemática é o conjunto das contribuições da Educação Matemática 

no Ciclo de alfabetização, para a promoção da apropriação pelos aprendizes de 

práticas sociais de leitura e escrita de diversos tipos de textos, práticas de leitura e 

escrita do mundo (BRASÍLIA: MEC, SEB, 2014, p. 31). 

 

 

As propostas de alfabetização matemática para os anos iniciais de escolarização 

defendidas pelo PNAIC pressupõem que os processos e estratégias de ensino devam ser 

contemplados em situações significativas para as crianças, contextualizando-as com as 

diversificadas práticas de leitura e escrita nas quais se envolvem no contexto escolar e fora 

dele. Tais propostas abordam também que o trabalho pedagógico deva proporcionar aos 

alunos estabelecerem relações com o espaço e as formas, processos de medição, registro e uso 

das medidas, bem como estratégias de produção, reunião, organização, registro, leitura, 

análise de informações e que tais situações originem-se como consequência do confronto dos 

alunos com diversos tipos de texto (BRASIL, 2014). 

A partir dessa discussão, compreende-se a alfabetização matemática num sentido 

amplo, como propõe a perspectiva do letramento, na qual as aprendizagens matemáticas 

devem ser realizadas num ambiente de interação entre sujeitos, conceitos formalizados e 

práticas sociais, oportunizando aos alunos momentos de envolvimento significativo com os 

diversos conceitos matemáticos.  

Assim, todo o trabalho de alfabetização matemática poderá oferecer aos alunos 

condições e recursos não apenas para o conhecimento de terminologias, conceitos, algoritmos 

e procedimentos matemáticos, mas a combinação desses elementos próprios da linguagem 

matemática para atender às necessidades da vida real dos indivíduos na sociedade.  

O quadro a seguir tem o propósito de apresentar uma síntese das duas visões (stricto e 

lato) sobre a alfabetização matemática. 
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Quadro 1.1 Síntese de duas perspectiva da alfabetização matemática 

 

  
 

Fonte: construção da autora a partir dos estudos sobre o fenômeno da alfabetização matemática 
 

 

Ao refletirmos sobre o fenômeno da alfabetização matemática discutido neste trabalho 

sob a ótica desses dois pontos de vista (a) enquanto apropriação da leitura e da escrita dos 

conteúdos tidos como iniciais da linguagem matemática e (b) acesso aos conhecimentos 

matemáticos nos usos de práticas sociais, entendemos que não se trata de visões antagônicas. 

São, sim, divergentes, porém ambas se complementam como as duas faces de uma mesma 

moeda. Em outras palavras, de um lado temos a alfabetização matemática no sentido stricto 

(sistema convencional da leitura e da escrita da linguagem matemática) e do outro o sentido 

lato ou letramento (práticas sociais que envolvem a escrita e a leitura da linguagem 

matemática).  

Tais ações não são processos independentes, mas interdependentes, isto é, a 

alfabetização matemática desenvolve-se por meio do letramento, por meio de práticas sociais 

de leitura e de escrita; o letramento, por sua vez, só se pode desenvolver por meio da 

aprendizagem dos significados dos símbolos e signos próprios da linguagem matemática. 

A partir dessa compreensão, é preciso que reconheçamos o mérito teórico e conceitual 

de ambos os termos e de suas contribuições para a discussão de novos paradigmas para o 

ensino dos conhecimentos matemáticos.  
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1.2 Leis que norteiam a alfabetização matemática no Brasil 

 

 

Elegemos assegurar nesta seção uma breve discussão cronológica sobre a legislação 

para a alfabetização, realizando uma delimitação dos marcos legais para o campo da 

alfabetização matemática, foco de nosso estudo. Acreditamos que tais informações são 

relevantes para a compreensão da trajetória da alfabetização matemática discutida no Brasil 

nas últimas décadas e assegurada nos dias atuais enquanto direito de aprendizagem. 

As políticas educacionais voltadas para alfabetização no Brasil, historicamente, foram 

cogitadas para resolver as demandas imediatas governamentais, traduzindo-se em ações 

planejadas de acordo com as ideologias de cada governo e caracterizando-as, dessa forma, 

como políticas de governo, o que se difere de um projeto de longo prazo com diretrizes 

educacionais voltadas para a qualidade educacional do país que ultrapasse períodos de 

governos e se configure como políticas de Estado. 

Demarcaremos nosso texto a partir de um período histórico brasileiro, partindo da 

década de 80, sem a pretensão de tecer grandes comentários de todos os seus aspectos 

histórico-sociais, mas com o objetivo de tentar situar pontos que consideramos importantes 

para a compreensão dos marcos legais que demarcaram a trajetória da alfabetização 

matemática até os dias atuais. 

Ao propormos uma discussão acerca do direito à educação no Brasil e, por 

conseguinte, sua obrigatoriedade, devemos considerar toda constituição histórica envolvida 

nesse percurso de construção de uma escola pública, popular e democrática no Brasil. Para 

tanto, nossa apreciação estará pautada na proposição de que, como afirmam Leite e Di Giorgi, 

“a expansão quantitativa de vagas e de alunos matriculados representou realmente uma 

conquista importante para a maioria da população brasileira” (2008, p.1). Não existe 

legitimidade no discurso da qualidade na educação popular e democrática se esta não for 

pensada para todos. 

A década de 80 foi uma época considerada de transição entre um período de regime 

ditatorial e o regime democrático de direito, consubstanciando-se com a promulgação da 

oitava Constituição da República Federativa do Brasil, em 05 de outubro 1988, a qual 

efetivou a redemocratização do país. Tal Constituição veio redefinir o papel do Estado em 

relação à sociedade brasileira como um todo e, pelo seu caráter geral, possibilitou um 

conjunto de reformas que foi se processando de forma isolada, mas correspondente a um bem 

elaborado plano de governo, que, ao articular os projetos para as áreas econômica, 



36 
 

administrativa, previdenciária e fiscal, foi dando forma ao novo modelo de Estado 

(KUENZER, 1999, p.10). 

Entre os dispositivos da Constituição voltados para a educação estão: educação como 

direito de todos e dever do Estado e da família; igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade e 

obrigatoriedade progressiva; atendimento aos deficientes e às crianças de zero a seis anos; 

conteúdos mínimos comuns; 18% das verbas do Governo Federal e 25% dos demais governos 

para o ensino. Esses dispositivos, que já delineavam reformas educacionais, foram 

consubstanciados com a promulgação da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN).  

Tal legislação, ao ser sancionada, admitia, ainda que não de forma obrigatória, a 

matrícula no Ensino Fundamental a partir dos seis anos de idade, o que em nosso 

entendimento foi um grande passo para a discussão sobre o direito à alfabetização e, em 

particular, à alfabetização matemática. 

Julgamos importante salientar que, embora a discussão e a garantia da extensão do 

período obrigatório destinado à educação brasileira tenham sido lentas e permeadas por 

diferentes interesses políticos, a proposta de inserir as crianças a partir dos seis anos no 

Ensino Fundamental não é nova. De fato ela começa a ser ventilada a partir da década de 

1990, com a globalização e a política neoliberal e ganhou força, em razão das transformações 

sociais, políticas e econômicas vividas pela sociedade brasileira e pelo mundo. 

Como referido anteriormente, um dos primeiros passos após a redemocratização do 

Brasil, em direção à ampliação do Ensino Fundamental, foi dado pela Lei nº 9.394/1996 

(LDBEN), que já mencionava, como disposição transitória, a elaboração do Plano Nacional 

de Educação (PNE). Como exposto no 1º parágrafo do artigo 87: 

 
A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao 

Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 

dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos. (BRASÍLIA: MEC, 1996) 

 

 

 Esse propósito foi alcançado por meio da Lei nº 10.172, de nove de janeiro de 2001, 

que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE). Tal lei foi elaborada com base em 

diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas para a educação em cada nível e modalidade de 

ensino, para a gestão e o financiamento da educação e para a formação e valorização do 

magistério e demais profissionais da educação, com os seguintes objetivos: 

 A elevação global do nível de escolaridade popular;  
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 A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades 

sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação 

pública; a democratização da gestão do ensino nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar 

e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 2001, p. 34). 

 

Com força de lei, o PNE definiu 20 metas educacionais para os dez anos subsequentes. 

Dentre as várias metas estabelecidas para o decênio, 2001-2010, interessa-nos abordar em 

nosso estudo a meta 2, que prevê a ampliação, de oito para nove anos, do Ensino Fundamental 

obrigatório, com início aos seis anos de idade.  

De acordo com esse documento, à proporção que o Ensino Fundamental de oito anos 

se universalizasse para os cidadãos de 7 a 14 anos, o tempo de escolarização obrigatória 

deveria se estender, por meio de inclusão da criança de seis anos de idade no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2001). 

Esse documento trouxe em seu arcabouço um diagnóstico do Ensino Fundamental no 

país, destacando a distorção idade-série como um fator de inchaço das matrículas nesse nível 

de escolaridade. Tomando como referência apenas as crianças de 14 anos, constata-se que, em 

1998, dos 3,5 milhões de adolescentes nessa faixa etária, apenas cerca de 622 mil 

frequentavam a 8ª série do Ensino Fundamental.  

Além de indicar atraso no percurso escolar dos alunos, o que se apresenta como um 

dos principais fatores de evasão, a situação de distorção idade-série demanda um maior 

investimento de recursos públicos para garantir o direito à educação, previsto na Constituição 

Federal. Realidade que se torna dispendiosa para os cofres públicos ao manter as crianças por 

período excessivamente longo no Ensino Fundamental.  

O diagnóstico realizado pelo PNE (2001) avaliou que corrigir a situação da distorção 

idade-série constituía prioridade da política educacional. Tendo em vista atender essa 

necessidade, o documento apresentou, para a modalidade do Ensino Fundamental, a meta 2, 

com o intuito de manter o número de vagas e ampliar o Ensino Fundamental obrigatório para 

nove anos, com início aos seis anos de idade.  

A relevância da meta 2 do PNE (2001) justifica-se no próprio documento pela 

necessidade de uma equalização regional, e de uma equiparação da educação brasileira à dos 

países da América latina, visto que a entrada das crianças brasileiras no Ensino Fundamental 

aos sete anos de idade é considerada tardia em relação aos demais países da América Latina, 



38 
 

cujo padrão de inserção no Ensino Fundamental abrange a faixa etária de seis anos, logo 

“corrigir essa situação constitui prioridade política educacional” (BRASIL, 2001, p. 94).  

Essa desigualdade entre o Brasil e os demais países da América Latina pode ser 

observada por meio dos dados da OREALC/UNESCO (2002). Tal documento expõe que, na 

maioria desses países, o início do Ensino Fundamental ocorre aos seis anos de idade e isso já 

há muito tempo. Dentre 41 países listados, em 22 o início da educação obrigatória é aos 6 

anos, em 15 é aos 5 anos e apenas em quatro países – Brasil, El Salvador, Guatemala e 

Nicarágua – o ingresso era aos 7 anos, no momento da coleta dos dados.  

Esses dados reforçam o argumento de que, do ponto de vista de uma política 

educacional inclusiva, oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da 

escolarização definido legalmente como obrigatório configura-se em assegurar que, 

ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando 

maior nível de escolaridade (BRASIL, 2001), além de compreendermos que a decisão de 

estender para nove anos o Ensino Fundamental no Brasil apresenta-se como um avanço no 

contexto da realidade latino-americana. 

O Ensino Fundamental de nove anos já estava instituído legitimamente enquanto meta 

a ser efetivada na vigência do PNE (2001-2010), porém só em 2004, quando o MEC 

promoveu essa discussão de forma abrangente e democrática, essa meta alcançou status de 

debate nacional. Nesse cenário sociopolítico, foi promulgada a Lei nº 11.114, de 16 de maio 

de 2005, que alterou artigos 6, 32 e 87 da LDBEN n° 9.394/1996, estabelecendo que o Ensino 

Fundamental, com duração mínima de oito anos, deveria ocorrer, obrigatoriamente, a partir 

dos seis anos de idade (BRASIL, 2005).  

Entretanto, somente com a Lei 11.274, sancionada em seis de fevereiro de 2006, foi 

que se materializou a alteração dos artigos 32 e 87 da LDBEN (9.394), instituindo a 

ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos de duração. 

O MEC (Ministério da Educação), em sua publicação intitulada Ensino Fundamental 

de Nove Anos – Orientações Gerais ressalta que: 

 
O Ensino Fundamental de nove anos é um movimento mundial e, mesmo na 

América do Sul, são vários os países que o adotam, fato que chega até a colocar 

jovens brasileiros em uma situação delicada, uma vez que, para continuar seus 

estudos nesses países, é colocada a eles a contingência de compensar a defasagem 

constatada. (BRASIL, 2005, p.14)  
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 Do ponto de vista dos objetivos, a lei supracitada menciona que a ampliação do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos de duração intenciona a melhoria nas condições de 

equidade e de qualidade da Educação Básica, a estruturação de um novo modelo de Ensino 

Fundamental que assegure às crianças prosseguirem nos estudos, alcançando maiores níveis 

de escolaridade, além do que, ao ingressar mais cedo no sistema escolar, as crianças tenham 

um tempo maior para construir suas aprendizagens no processo de alfabetização e letramento. 

(BRASIL, 2009, p.03) 

Diante da inclusão das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental, a 

discussão sobre a organização do tempo-espaço de aprendizagem, respeitando as 

singularidades da infância, tornou-se tema relevante nos debates acadêmicos, o que 

influenciou o Parecer CNE/CEB nº 4, aprovado em vinte de fevereiro de 2008, que instrui 

sobre os três anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, com ingresso aos seis anos 

de idade. 

 Com esse Parecer foi instituído o “Ciclo da infância” – com três anos de duração, 

sendo o 1º ano parte integrante –, reafirmando que este é um período dedicado à alfabetização 

e ao letramento, ao desenvolvimento das diversas expressões e ao aprendizado das áreas de 

conhecimento. 

Atualmente, o Ensino Fundamental de nove anos, no que concerne as séries iniciais, é 

orientado pela Resolução CNE/CBE nº 7, aprovada em 14 de dezembro de 2010. Essa 

Resolução define, em seu artigo 30, o Ciclo alfabetizador, “Os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental” que devem ter como finalidade: 

 

a) melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação Básica; 

b) estruturar um novo Ensino Fundamental para que as crianças prossigam nos 

estudos, alcançando maior nível de escolaridade; 

c)  assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças tenham 

um tempo mais longo para as aprendizagens da alfabetização e do letramento. 

(BRASIL, 2009, p.03). 

 

 

 Ao estabelecer as finalidades do Ciclo alfabetizador, o MEC estabelece uma política 

pública que contribui para a equidade social e um passo importante em direção da qualidade 

na educação brasileira, bem como, aumenta as oportunidades de aprendizagem, na medida em 

que amplia o tempo das crianças no espaço escolar, antecipando a inclusão das crianças a 

partir dos seis anos. Como exposto no documento oficial: 



40 
 

A inclusão das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental obrigatório 

constitui um passo fundamental para a melhoria das condições de alfabetização e 

letramento, contribuindo também para a regularização do fluxo escolar (BRASIL, 

2003, p. 199). 

 
 
A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos antecipou o ingresso das crianças 

de seis anos no ensino obrigatório. Consideramos importante destacar que a nova lógica dessa 

reestruturação do ensino no Brasil foi a de aumentar mais um ano no início do processo 

escolar obrigatório e não no final desse período.  

Essa ampliação no início do Ensino Fundamental trouxe a necessidade de se discutir 

uma nova concepção de escola, que atendesse às demandas pedagógicas provenientes dessa 

nova realidade. Nesse contexto, buscando atender às exigências da educação vigente, surge o 

Ciclo da infância, uma nova concepção de organização escolar democrática que se contrapõe 

à lógica da seriação e da exclusão. 

Não temos a pretensão, neste estudo, de fazer uma descrição aprofundada sobre a 

trajetória do Ciclo da infância no Brasil, mas julgamos pertinente discorrermos de forma 

sucinta sobre essa concepção e sua relação com o ensino no país para compreendermos que 

sua configuração e consolidação nos dias atuais foram resultantes de transformações políticas, 

sociais e econômicas que entremearam o cenário brasileiro ao longo de várias décadas. 

Na conjuntura de redemocratização do país, na década de 1980 do século XX, o 

governo assume o compromisso de implantar mudanças na educação brasileira e isso inclui 

medidas que asseguravam a participação dos professores na elaboração de políticas, maior 

investimento na capacitação docente, melhoria da qualidade de ensino e políticas voltadas à 

redução da reprovação e da evasão escolar. Dessa forma, o governo passa a considerar em seu 

discurso a democratização da escola ao invés das razões econômicas como justificativa para a 

adoção dessa política (MAINARDES, 2007, p. 69). 

Diante desse contexto, surge a idealização de uma nova concepção de organização do 

ensino de forma ciclada, o Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), que traz como abordagem 

central o respeito às individualidades dos alunos, seu ritmo, processo de aprendizagem e o fim 

da reprovação nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, na intencionalidade de 

proporcionar aos alunos um tempo maior para desenvolver suas aprendizagens, bem como 

reduzir altas taxas de evasão e reprovação indicadas nas estatísticas oficiais.  

Esse novo olhar para a organização do tempo-espaço escolar foi objeto de um intenso 

debate político-pedagógico de intelectuais, pesquisadores e professores do ensino superior e 

do poder público para romper com a lógica seriada até então vigente na escola brasileira. 
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Com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) passou a recomendar que os três anos iniciais fossem transformados em um 

único Ciclo (o Ciclo da infância), sem reprovação. Esse indicativo reacendeu o debate sobre a 

organização da escolaridade em Ciclos, principalmente nos três primeiros anos de 

escolaridade, período que, historicamente, tem levado à exclusão de alunos, principalmente os 

das classes populares, do processo de escolarização.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos 

(DCNEF), Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 (BRASIL, 2010), de 7 de julho de 2010, em seu 

artigo 30, inciso III, parágrafo 1º, reafirma a necessidade dos três primeiros anos iniciais 

serem transformados em Ciclo ao considerar que eles devem formar um bloco pedagógico no 

qual não haja retenções, independente de a unidade escolar ou o sistema de ensino escolherem 

ou não o regime seriado. Ainda nesse parágrafo, destaca-se o objetivo do bloco de “ampliar a 

todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos” (BRASIL, 2010, p. 9).  

O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), ao qual o documento se refere, pressupõe um 

novo paradigma na reorganização estrutural, política e pedagógica da escola, de modo que 

esta venha a conceber o sujeito como um ser epistêmico singular, respeitando seu tempo de 

construção de conhecimento, bem como as singularidades da infância, de maneira que os 

sistemas de ensino revejam suas propostas curriculares, seus ambientes educativos, seus 

recursos didáticos e práticas pedagógicas não exclusivamente para esse bloco, mas para todo 

o Ensino Fundamental. 

O respeito às especificidades da infância e ao ritmo individual de aprendizagens, 

entendimento advindo com a inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental, 

requer uma nova forma de organização escolar com novas particularidades, a saber: 

1. Trabalho Pedagógico: deve estar voltado para as necessidades de aprendizagem de todos os 

alunos e com a garantia de um processo contínuo de aprendizagem. 

2. Progressão Continuada: os alunos no bloco têm progressão do 1º ano para o 2º ano, e deste 

para o 3º ano; uma garantia de respeito aos tempos de desenvolvimento do aluno nos 

primeiros anos escolares. 

 

3. Retenção: só acontece ao final do Ciclo, no 3º ano do BIA. 
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4. Avaliação, Currículo, Metodologia e Formação dos Professores: requerem outras 

organizações e ações pedagógicas pautadas na construção e no fazer coletivo (DISTRITO 

FEDERAL, 2012, p. 15). 

 
 

O compromisso desta seção em pontuar as leis que, após a redemocratização do Brasil, 

tratam da alfabetização é relevante em nosso estudo.  Embora o trabalho faça um recorte para 

a alfabetização matemática, é preciso compreender a trajetória cronológica de tais legislações 

e como estas se articularam entre si e fundamentam a discussão atual sobre a alfabetização.  

Para uma melhor visualização e entendimento cronológico dessas leis, organizamos 

uma tabela com os marcos legais mencionados. 

 

Quadro 1.2 - Síntese cronológica das leis que orientam a discussão sobre a alfabetização 

matemática nos dias atuais. 

 

Ordem 

cronológica 

Lei/ 

Normativa 

Data de 

promulgação 

Disposição legal  

1 Nº 9.394 

(LDBEM) 

20/12/1996 Regulamenta o Sistema Educacional 

(público ou privado) do Brasil 

2 Nº 10.172 09/ 01/2001 Institui o Plano Nacional de Educação 

(PNE). 

3 Nº 11.114 16/05/2005 Altera os artigos 6, 32 e 87 da LDBEN n° 

9.394/1996, estabelecendo que o Ensino 

Fundamental, deveria ocorrer, 

obrigatoriamente, a partir dos seis anos de 

idade. 

4 Nº 11.274 06/02/2006 Materializa a alteração dos artigos 32 e 87 

da LDBEN (9.394), instituindo a ampliação 

do Ensino Fundamental de oito para nove 

anos de duração. 

5 Parecer 

CNE/CEB Nº 

4 

20/02/2008 Instrui sobre os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental de nove anos, com ingresso 

aos seis anos de idade. 

6 Parecer 

CNE/CEB Nº 

7 

14/11/2010 Reafirma que os três primeiros anos do 

Ensino Fundamental devem formar um 

bloco pedagógico no qual, não deva haver 

retenções dos alunos. 

Fonte: elaboração da autora com base nos documentos oficiais do MEC 
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As exigências pedagógicas resultantes das novas proposições advindas das legislações 

atuais pressupõem uma revisão de toda a concepção de currículo, avaliação, metodologia, 

organização do sistema de ensino, gestão escolar, mobilização social e formação em serviço 

dos docentes brasileiros.  

Nesse contexto, o Governo Federal constitui enquanto política pública voltada para 

alfabetização e, em particular para a alfabetização matemática, documentos e programas de 

governo federal que asseguram uma efetiva apropriação e sistematização do novo paradigma 

pelas escolas brasileiras, a saber: PCN, Elementos Conceituais e Metodológicos Para 

Definição Dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º 

E 3º anos) do Ensino Fundamental e PNAIC. Sobre esse programa e documentos, nos 

interessa promover uma discussão nas próximas seções deste capítulo. 

 

 

1.3 Documentos e Programas oficiais que discutem a alfabetização matemática 

 

 

Nesta seção nos propomos a discutir as políticas educacionais voltadas para a 

alfabetização e, em específico para a alfabetização matemática, seus preceitos, complexidade 

e finalidade no que tange os documentos oficiais e programas de governo voltados para este 

fim. Para tanto foi necessário fazer uma breve reflexão sobre as reformas educacionais que as 

antecederam e permitiram sua elaboração e implementação. Ato realizado no segmento que 

antecedeu esta seção. 

Nesse sentido, pretendemos, agora, focalizar a discussão nos documentos oficiais – 

Parâmetros Curriculares Nacionais e Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição 

dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) 

do Ensino Fundamental – e no programa de governo (PNAIC) sob a ótica da consonância 

entre tais documentos e programas com as determinações legais que os precederam.  

Para podermos compreender a concordância entre os documentos e programas 

supracitados e o fenômeno da alfabetização matemática enquanto período escolar assegurado 

pela legislação atual, necessária se faz uma leitura analítica e contextual de todos esses 

elementos, na pretensão de entender os fatores determinantes de seu surgimento, além de 

identificar suas concepções e objetivos. 
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Com o intuito de melhor organizarmos a coerência de nossa discussão, primeiramente 

nos remeteremos a uma análise sobre os documentos oficiais e suas diretrizes para o ensino da 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em seguida, trataremos dos programas 

de governo relacionados com a meta 5 do PNE (Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até 

os 8 anos de idade) e qual o discurso proferido na sua estruturação.  

 

 

1.3.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS): primeiros passos na estruturação da 

alfabetização matemática no país 

  

 

 No Brasil, nas décadas de 1980 e 1990 do século XX, ocorreram várias 

transformações de ordem social e econômica que exigiram novas formas de organização 

social. Nesse período de redemocratização após extensa jornada ditatorial, aconteceram 

importantes mudanças educacionais. Um dos principais vetores que impulsionaram tais 

mudanças foi a elaboração e aprovação da Constituição Federal no ano de 1988, que, em força 

de lei, democratizou o ensino e oportunizou o acesso da população de baixa renda à escola, o 

que demandou ao governo federal repensar as políticas públicas educacionais.  

 Em 1990, o Brasil participou, na Tailândia, da Conferência Nacional de Educação para 

Todos, organizada pelo Banco Mundial. De acordo com Fonseca (1995), a partir daí, o Brasil 

passa a elaborar novas diretrizes políticas, visando elevar o nível de atendimento das 

necessidades básicas de aprendizagem nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento 

para as décadas futuras. 

 Para atender a tais diretrizes, em âmbito nacional iniciam-se discussões cujas pautas 

são as reformas educacionais necessárias para alcançar as metas alvitradas no Plano de 

Educação para Todos. Essas altercações impulsionaram a elaboração e aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), que, amparada por um ideário de educação 

para todos, assegura uma formação para o exercício pleno da cidadania, com o intuito de 

fornecer meios para a progressão no trabalho e nos estudos, a autonomia da escola, a 

participação da comunidade na gestão escolar e a descentralização das ações.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), 

evidencia-se a necessidade de uma reforma curricular nacional, em cumprimento do Artigo 

210 da Constituição de 1988, que determina como dever do Estado para com a educação fixar 

a base comum nacional de conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio, “a ser 
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complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela” (BRASIL, 1996).  

Dessa forma, com a intenção de promover nas escolas a reformulação dos currículos e 

de fornecer subsídios para a construção de um referencial nacional que orientasse a prática 

escolar, podendo também servir de parâmetro para as etapas de formação (inicial e 

continuada) de professores, no período compreendido entre 1995 a 1997, foram elaborados e 

distribuídos os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica (PCN), do qual 

participaram da sua construção, segundo o próprio documento, docentes de universidades 

públicas e particulares, técnicos de secretarias municipais e estaduais de educação, 

especialistas e educadores (BRASIL, 1997). 

Organizados em três segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, o principal objetivo dos PCN é: 

 
Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício 

de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças sociais, respeitando o outro e 

exigindo para si o mesmo respeito (BRASIL, 1997, p. 7). 

 
 

Para melhor entendimento, é importante destacar que os documentos aqui abordados 

se apresentam em três grupos publicados em períodos distintos: os do Ensino Fundamental 

para os Ciclos I e II, editados em 1997; os de Ensino Fundamental para o 3º e 4º Ciclos, em 

1998; e os de Ensino Médio (PCNEM), em 1999. É o primeiro documento editado em 1997 

(PCN para o Ensino Fundamental, Ciclos I e II) que interessa-nos focalizar, especificamente 

no que se refere ao ensino da Matemática para o Ciclo I. Embora o PCN de Matemática não 

traga em seu texto, explicitamente, o termo alfabetização matemática, pode-se perceber, por 

meio de sua estruturação curricular, uma nova concepção de ensino para esse período escolar. 

Essa nova abordagem estrutural pode ser percebida quando os Parâmetros Curriculares 

Nacionais adotam a proposta de estruturação por Ciclos de dois anos como modalidade 

organizativa, pelo reconhecimento de que tal proposta permite configurar o trabalho 

pedagógico em dimensões de tempo mais flexíveis, compensando a pressão temporal que é 

inerente à instituição escolar e tornando possível distribuir os conteúdos de forma mais 

ajustada à natureza do processo de aprendizagem e ritmo de cada criança. Além disso, essa 

organização favorece uma apresentação menos compartimentada do conhecimento e um 
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tempo maior para que os alunos se apropriem dos complexos saberes que se intenciona 

transmitir (BRASIL, 1997, p. 42). 

No que concerne o ensino da Matemática para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, os PCN apresentam novas tendências e concepções diante do processo de 

ensino e aprendizagem e instigam uma organização do currículo em que o professor e o aluno 

assumem novos papeis. O aluno é considerado como “protagonista da construção de sua 

aprendizagem”, capaz de construir o conhecimento por meio de suas ações, acionando seus 

conhecimentos prévios sobre determinado assunto e estabelecendo relações entre o já 

conhecido e o novo (BRASIL, 1997, p.40).  

O professor, então, deve assumir diferenciados papéis para ensinar Matemática. 

Primeiramente, como articulador da prática pedagógica, planejando e promovendo as 

situações de aprendizagem em sala de aula. Deve atuar, também, como mediador entre o 

vocabulário específico da Matemática e os saberes dos alunos. Por fim, como mobilizador da 

aprendizagem, estimulando a cooperação entre os alunos (BRASIL, 1997, p. 40-41).  

 Para o ensino da Matemática no Ciclo I, os PCN trouxeram questões inovadoras, 

dentre as quais se destacam: a Matemática como uma ferramenta de compreensão e leitura de 

mundo; o entendimento dessa área do conhecimento como estimuladora da curiosidade, do 

espírito investigativo e do desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas; a 

ruptura no paradigma da linearidade do currículo, já que essa perspectiva destaca a 

importância de se estabelecerem contextualizações entre os diferentes conteúdos matemáticos 

e as práticas sociais numa perspectiva interdisciplinar (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 

2009). 

Nesse contexto, vale destacar, ainda, que os PCN de Matemática para o Ciclo I do 

Ensino Fundamental são divididos em diversos blocos de conteúdos ou eixos estruturantes. A 

partir de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, o referido documento apresenta 

os seguintes blocos de conteúdos, a saber: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas 

e Medidas e Tratamento da Informação.  

Para uma melhor compreensão desses blocos de conteúdos estruturantes, 

apresentaremos a seguir, por meio de mapa conceitual, uma síntese esquemática que 

representa as ideias centrais dessa estruturação curricular. 
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Quadro 1.3 - Bloco de conteúdos estruturantes da Matemática apresentados nos PCN 

 

 
 

Fonte: elaboração da autora a partir dos estudos realizado sobre os PCN de Matemática 

 

 

Uma proposta curricular de Matemática para os anos iniciais deve fazer indicações 

sobre conteúdos a serem trabalhados com os alunos de modo que eles possam ter uma visão o 

mais ampla possível da Matemática, dentro de sua possibilidade de compreensão. 

De acordo com os PCN, os currículos de Matemática, para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, devem dar conta dos conteúdos de Aritmética, Geometria, Grandezas e 

Medidas. Além disso, a publicação dos Parâmetros colocou em discussão a necessidade de o 

aluno explorar um novo campo, que prepare o cidadão para ‘tratar’ as informações que recebe 

cotidianamente, aprendendo a lidar com dados estatísticos, tabelas e gráficos, e a raciocinar 

utilizando ideias relativas à probabilidade e à combinatória (BRASIL, 1998, p.38).  

Os PCN apontam a importância de se estabelecerem conexões entre os blocos de 

conteúdos de modo a superar a organização linear dos conteúdos, pois para “o aluno 

consolidar e ampliar um conceito, é fundamental que ele o veja em novas extensões, 

representações ou conexões com outros conceitos” (BRASIL, 1998, p. 23).  

No quadro que prossegue, apresentamos a estruturação dos blocos de conteúdos 

estruturados pelos PCN. 
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Quadro 1.4 - Resumo da descrição dos quatro blocos de conteúdos definidos pelos PCN – Matemática  

 

Blocos de 

conteúdos 

Descrição 

 

Números  

e  

Operações 

Os conhecimentos numéricos são construídos e assimilados pelos alunos 

num processo dialético, em que intervêm como instrumentos eficazes para 

resolver determinados problemas e como objetos que serão estudados, 

considerando-se suas propriedades, relações e o modo como se configuram 

historicamente. 

O trabalho com as operações deve valorizar a compreensão dos diferentes 

significados de cada uma delas, as relações existentes entre elas e o estudo 

reflexivo do cálculo, contemplando os tipos: exato e aproximado, mental e 

escrito. 

 

Espaço  

e  

Forma 

Os conceitos geométricos desenvolvem um tipo especial de pensamento que 

permite ao aluno compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive. O trabalho com noções geométricas 

volta-se para a observação, percepção de semelhanças e diferenças e 

identificação de regularidades, envolvendo a exploração dos objetos do 

mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato. 

 

Grandezas  

e  

Medidas 

Este bloco caracteriza-se por sua relevância social, com evidente caráter 

prático e utilitário, as grandezas e as medidas estão presentes em quase todas 

as atividades realizadas. As atividades em que as noções de grandezas e 

medidas são exploradas proporcionam melhor compreensão de conceitos 

relativos ao espaço e às formas e dos significados dos números e das 

operações, e incluem a ideia de proporcionalidade e escala. 

 

Tratamento 

da 

Informação 

Integram este bloco noções de estatística, de probabilidade e de 

combinatória. Não se pretende o desenvolvimento de um trabalho baseado 

na definição de termos ou de fórmulas envolvendo tais assuntos. Em 

estatística incluem-se os procedimentos para coletar, organizar, comunicar e 

interpretar dados, utilizando tabelas, gráficos e representações. No campo da 

combinatória, inclui-se, especialmente, o princípio multiplicativo da 

contagem. Os estudos de probabilidade se destinam à compreensão de que 

grande parte dos acontecimentos do cotidiano é de natureza aleatória e é 

possível identificar prováveis resultados desses acontecimentos. As noções 

intuitivas de acaso e incerteza podem ser exploradas por meio de 

experimentos e observação de eventos. 

 

Fonte: Síntese elaborada pela autora, a partir dos estudos realizado com os PCNs de Matemática.  

(Brasil, 1998, p.38-39) 

 

 

Os eixos estruturantes nos PCN não são entendidos como uma listagem de conteúdos, 

mas como meios para desenvolver ideias matemáticas fundamentais. Destaca-se a necessidade 

de entender a palavra conteúdo basicamente em três dimensões: conceitos, procedimentos e 

atitudes. Valoriza-se, portanto, muito mais a compreensão das ideias matemáticas e o modo 
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como estas são construídas, ou seja, o processo de elaboração conceitual é mais importante 

que o produto final. 

Nessa nova perspectiva, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, se 

amplifica a noção de conteúdos que realmente sejam necessários a essa nova concepção de 

educação, em detrimento dos conteúdos que a escola vinha transmitindo, segundo Barbosa, 

 
Os PCNs, partiram do princípio de que os conteúdos de ordem cognitiva 
veiculados pela escola – de forma fragmentada, em razão da especialização do 
conhecimento de cada área – não seriam suficientes para atender as demandas 
da atualidade em relação ao perfil ideal do novo homem, para que este homem 
pudesse inserir-se no mundo do trabalho, exercer a sua cidadania e participar 
na construção do bem comum. A educação deveria voltar-se a partir de então, 
para a formação integral dos alunos. Foi, assim, proposta a ampliação da 
concepção de conteúdo escolar, que deveria agora incorporar o ensino de 
hábitos, atitudes, valores, normas e procedimentos que pudessem contribuir 
para o desenvolvimento e socialização dos alunos. (BARBOSA, 2000, p.71) 

 
 
Para a organização curricular do Ciclo inicial do Ensino Fundamental, os PCN de 

Matemática propõem atividades que aproximem a criança do significado das operações 

aritméticas (enfoque principal nas operações de adição e subtração), da escrita e da leitura de 

números naturais, das medidas, das formas e espaços e da organização de informações (leitura 

de informações em tabelas e gráficos). Contudo, “embora o professor tenha os blocos de 

conteúdos como referência para seu trabalho, ele deve apresentá-los aos alunos deste Ciclo da 

forma mais integrada possível” (BRASIL, 1997, p. 67). 

O documento orienta ainda que é importante prever no currículo a análise das 

hipóteses levantadas pelos alunos e as estratégias pessoais usadas para resolver as situações-

problema.  

A partir do descrito, emerge a ideia avaliativa dos PCN compreendida como: elemento 

integrador entre a aprendizagem e o ensino; conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a 

orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma; conjunto de 

ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e como; elemento de reflexão 

contínua para o professor sobre sua prática educativa; instrumento que possibilita ao aluno 

tomar consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades: ação que ocorre durante 

todo o processo de ensino e aprendizagem e não apenas em momentos específicos 

caracterizados como fechamento de grandes etapas de trabalho. Em síntese, nessa perspectiva, 

a avaliação é um conjunto de atuações com a função de alimentar, sustentar e orientar a 

intervenção pedagógica. 
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Enfim, ao refletirmos sobre os princípios teóricos e organizacionais do currículo 

apresentados pelos PCN, especificamente no volume 2, destinado ao ensino da Matemática 

para os anos iniciais, podemos perceber que, embora em suas citações o documento não 

explicite o termo alfabetização matemática, já traz em seu conteúdo ideias que fundamentam 

tal fenômeno, principalmente ao considerar o ensino de Matemática enquanto um espaço 

privilegiado ao desenvolvimento da comunicação e da interação na sala de aula, um espaço no 

qual os alunos possam interpretar, trocar e descrever ideias matemáticas, verbalizar os seus 

pensamentos e raciocínio, apresentar hipóteses, criticar e aprender o significado das palavras e 

símbolos usados nessa área.  

A partir do exposto, é possível concluir que a elaboração e implementação dos PCN 

foi um importante passo em direção a todas as discussões atuais sobre a alfabetização 

matemática, além de ter sido usado como um referencial para a elaboração estrutural do atual 

documento que trata dos direitos de aprendizagem advindos da implantação do PNAIC, cujo 

conteúdo será discutido na próxima seção. 

 

 

1.3.2 Documento: Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino 

Fundamental (2012)  

 

 

As mudanças ocorridas no cenário educacional brasileiro nas últimas décadas, em 

especial a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e a institucionalização do Ciclo 

de alfabetização, impuseram ao MEC a constituição de espaços para socialização, debates e 

interlocução de diversos estudos, principalmente para as discussões concernentes ao currículo 

do Ensino Fundamental.  

Diante desse contexto, foi aprovada, em 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental de Nove anos, cujo artigo 9 § 3º traz o seguinte:  

 
O Ministério da Educação, em articulação com os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal, deverá encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida 

de consulta pública nacional, proposta de expectativas de aprendizagem dos 

conhecimentos escolares que devem ser atingidos pelos alunos em diferentes 

estágios do Ensino Fundamental (BRASIL, 2010).  

 



51 
 

Esse artigo determina ser de competência do MEC a elaboração de subsídios, para a 

normatização do CNE, que orientem as expectativas de aprendizagem dos conhecimentos 

escolares para a construção curricular das redes e sistemas de ensino público da Federação. 

Ao compreender a relevância do Ciclo inicial de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, 

denominado Ciclo de alfabetização, enquanto pilar de todo o processo educativo, o MEC 

iniciou essa tarefa, apresentando ao Conselho Nacional de Educação o documento "Elementos 

Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental”.  

O documento considerado parte elementar do PNAIC (Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade certa), lançado em novembro de 2012, foi resultado da participação de 

várias vozes constituintes do Grupo de Trabalho do MEC, equipe composta de professores 

pesquisadores de 12 instituições públicas de Ensino Superior do país, alunos de graduação e 

pós-graduação dos cursos de Letras e Pedagogia e professores da educação básica. 

Ao ser sistematizado pela equipe do MEC após a realização de seminários e inúmeros 

debates, tal documento é considerado essencial em vista das demandas das escolas e em 

especial dos docentes para um maior entendimento sobre os arcabouços importantes do Ciclo 

de alfabetização, a saber: o para que ensinar, o que ensinar, como ensinar e quando ensinar. 

Da mesma maneira, o documento explicita as habilidades básicas, relevantes, 

necessárias e de significação social, em conformidade com a base nacional comum do 

currículo, bem como com a parte diversificada, como impõe a LDB, no Artigo 26: “Os 

currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada Sistema de Ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela”.  

Ao longo do decurso histórico da educação brasileira, verifica-se a luta da sociedade 

na busca da garantia do direito à educação para todos. No entanto, na história recente, 

especificamente nas últimas décadas do século passado e a partir do início deste século, no 

que concerne aos debates sobre o currículo escolar brasileiro, há um consenso sobre a 

necessidade de transpor esse pensamento, ou seja, além do direito à educação, deve ser 

assegurado, nas escolas brasileiras, o direito de aprender.  

A definição dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem, explicitados no documento 

citado anteriormente, é uma etapa importante nessa direção, principalmente no que concerne 

ao processo de alfabetização no país, considerada a etapa de maior exclusão da classe popular 

dos bens culturais socialmente construídos e sistematizados pela escola. 
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O MEC tem consubstanciado a ideia de que os direitos de aprendizagem propostos não 

se configuram como uma proposição curricular para o Ciclo de alfabetização, mas como um 

direcionamento para a conjugação das práticas pedagógicas cotidianas da escola e a 

necessidade de múltiplas aprendizagens imposta pela sociedade. 

O documento propõe, portanto, princípios básicos, aos quais os alunos brasileiros têm 

o direito de acesso. Para tanto, cabe aos gestores das diferentes esferas educativas articularem 

ações objetivas para o ensino, e aos professores cabe à tarefa de planejarem boas situações 

didáticas que assegurem o direito de todos à aprender. (BRASIL, 2012) 

Compreendemos que os pressupostos e justificativas apresentados no documento 

“Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental” estão 

em consonância com a meta 5 do PNE, qual seja, alfabetizar as crianças até, no máximo, os 

oito anos de idade.  

O documento aponta que, para assegurar as diferentes aprendizagens no Ciclo de 

alfabetização, a escola deve assumir formas diversificadas de compreender a educação, o 

ensino, a formação docente e, principalmente, a singularidade da infância. Isso exige um 

trabalho sistematizado e uma conjugação de esforços de todos os sujeitos envolvidos na 

comunidade escolar (BRASIL, 2012). 

O Ciclo de alfabetização já é uma realidade no país. Pesquisas realizadas pelo MEC 

apontam que 65% do território nacional já implementaram esse sistema nos anos inicias do 

Ensino Fundamental, o que impõe um novo desafio às escolas públicas brasileiras: garantir às 

crianças o direito às aprendizagens básicas nesse período de três anos. 

Isso implica que o protagonismo das ações esteja centrado nas crianças e em seus 

modos de ser, pensar, expressar-se e aprender, o que exige, necessariamente, uma revisão dos 

espaços e tempos escolares, das propostas pedagógicas, do uso dos materiais, do sistema de 

avaliação, das ofertas de apoio às crianças com dificuldade, do investimento na formação 

inicial e continuada dos professores e dos vários aspectos que direta ou indiretamente 

influenciam no direito de aprender das crianças. 

As aprendizagens no Ciclo de alfabetização pressupõem uma abordagem de 

progressão de saberes, isso significa, na prática, que os conceitos das diversas áreas do saber 

devem ser inicialmente apresentados para as crianças de seis anos e gradativamente 

consolidados até o final do Ciclo. Considerando-se esse pressuposto, refletimos sobre o 

documento que traz os objetivos de aprendizagem regulados em torno de Eixos Estruturantes 

de progressão da aprendizagem no Ciclo de alfabetização. 
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Para cada Objetivo de Aprendizagem disposto nessa proposta, é apresentada uma 

escala contínua de desenvolvimento I/A/C (iniciar/aprofundar/consolidar) a ele relacionado. 

Esses símbolos (letras) que aparecem ao lado de cada Objetivo de Aprendizagem indicam a 

progressão de saberes esperados durante a trajetória da criança no Ciclo de alfabetização. 

Como exemplificados no quadro a seguir: 

 

 
Quadro 1.5 - Escala de progressão dos direitos de aprendizagem 

 

Código Significado Significação 

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

conhecimentos referentes aos objetivos a eles associados. 

A Ampliar Mobilizar as crianças para expandir essa relação. 

C Consolidar Mobilizar as crianças para sistematizar conhecimentos no processo de 

aprendizagem. 

 

Fonte: Informação retirada do documento (BRASIL, 2012b, p.22) 

 

 

Esses indicadores de progressão possibilitam que a escola efetive uma avaliação 

processual e contínua das aprendizagens dos alunos, uma vez que ficam estabelecidos os 

objetivos de aprendizagem em cada fase específica do Ciclo, bem como acompanhe o 

desenvolvimento do aprendiz no decorrer dos três anos destinado a esse Ciclo, garantindo, 

dessa forma, que tais objetivos sejam assegurados pela escola que, de acordo com o 

documento descrito nessa seção, tem por função assegurar, em uma perspectiva de letramento, 

a plena alfabetização das crianças, de modo a garantir que meninas e meninos estejam 

alfabetizados até os oito anos de idade e que possam,  

 
Apropriar-se de conhecimentos acerca do mundo físico e social, das práticas de 

linguagem, de capacidades para interagir, de modo autônomo, por meio de textos 

orais e escritos, de experimentar situações diversificadas de interlocução na 

sociedade (BRASIL, 2012, p. 19). 

 

 

A consonância entre o direito de a criança aprender e a função social da escola de 

promover o acesso à aprendizagem, de modo a garantir o sucesso na escolarização inicial, se 
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traduz num investimento do poder público de resgatar uma dívida histórica com a sociedade 

brasileira: uma política pública de alfabetização que alcance toda a população. 

Além da explanação sobre os direitos de aprendizagem no Ciclo de alfabetização 

discutida nessa exposição, consideramos relevante ampliarmos este estudo no que se refere 

aos direitos de aprendizagem em Matemática, visto que esta disciplina é ponto central de 

nosso trabalho. Para tanto, destinaremos os próximos segmentos desta seção ao debate sobre 

os direitos de aprendizagem em Matemática nos três anos iniciais do Ensino Fundamental e 

suas especificidades. 

 

 

1.3.2.1 A alfabetização matemática na normativa dos direitos de aprendizagem 

 

 

A alfabetização matemática foi por muito tempo um tema pouco discutido no cenário 

educacional brasileiro. O entendimento que perdurou por muito tempo era que o vocábulo 

alfabetização estava relacionado apenas ao processo de aquisição da língua materna. Nesse 

âmbito, a Educação Matemática teve um papel fundamental na transposição desse paradigma. 

Atualmente, algumas pesquisas desse campo do saber têm revelado que as crianças, 

mesmo antes de iniciarem seu processo de escolarização, já interagem com as ideias 

matemáticas em seu dia a dia, principalmente em suas brincadeiras. Tomamos como exemplo 

as situações sociais sobre datas de aniversário, idade, número do calçado, quantidade de 

irmãos e brincadeiras de contar que fazem parte do universo infantil e exigem da criança 

conhecimentos matemáticos que ainda não foram sistematizados pela escola. 

Esses saberes espontâneos servem como ponto de partida para a construção de 

conceitos científicos e cabe à escola conduzir a criança a desenvolver-se e apropriar-se 

gradativamente dos saberes universais. Partindo desse pressuposto, compreendemos que os 

anos iniciais do Ensino Fundamental são responsáveis por promover aprendizagens 

significativas dos conceitos básicos da linguagem matemática. Para Gómez (2003, p. 24), a 

linguagem matemática configura-se de dois significados: 

 
Um deles, estritamente formal, que obedece as regras internas do próprio sistema e 

se caracteriza pela sua autonomia do real (contrastação empírica). E uma outra 

dimensão de significado que poderíamos chamar de referencial, o qual permite 

associar os símbolos matemáticos às situações reais e torná-los úteis para, entre 

outras coisas resolver problemas (GÓMEZ, 2003, p. 24). 
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É a partir da compreensão da alfabetização matemática (concebida como o processo de 

ressignificação dos conhecimentos que a criança desenvolveu em sua vivência anterior ao seu 

acesso à escolarização inicial, de forma a conduzi-la a novas experiências e a ter contato com 

conhecimentos matemáticos sistematizados, de modo que tais conhecimentos possam ajudá-la 

a enfrentar os desafios da vida cotidiana) que buscaremos, portanto, iniciar a discussão sobre 

os direitos de aprendizagem da Matemática no Ciclo de alfabetização.  

A Lei 9.394/ 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê, em 

seu artigo 32, a prerrogativa do ensino da Matemática, assim como das demais disciplinas 

componentes do currículo escolar. O documento garante “o desenvolvimento da capacidade 

de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”. 

Para tal domínio, diferentes conhecimentos e capacidades devem ser apropriados pelas 

crianças (BRASIL, 1996). 

O documento “Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino 

Fundamental” faz referência a cinco direitos básicos de aprendizagem em Matemática, a partir 

dos quais são listados os objetivos de aprendizagem organizados em cinco eixos estruturantes, 

que correspondem aos campos de conteúdos da Matemática abordados no Ciclo de 

alfabetização. 

 

Direitos de Aprendizagem:  

I. Utilizar caminhos próprios na construção do conhecimento matemático, como ciência e 

cultura construídas pelo homem, por meio dos tempos, em resposta às necessidades concretas 

e a desafios próprios dessa construção. 

II. Reconhecer regularidades em diversas situações, de diversas naturezas, compará-las e 

estabelecer relações entre elas e as regularidades já conhecidas. 

III. Perceber a importância da utilização de uma linguagem simbólica universal na 

representação e modelagem de situações Matemáticas como forma de comunicação. 

IV. Desenvolver o espírito investigativo, crítico e criativo, no contexto de situações-problema, 

produzindo registros próprios e buscando diferentes estratégias de solução. 

V. Fazer uso do cálculo mental, exato, aproximado e de estimativas. Utilizar as Tecnologias 

da Informação e Comunicação potencializando sua aplicação em diferentes situações. 

(BRASIL, p. 66-69, 2012b). 
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Ainda, por conceber os conhecimentos matemáticos constituídos por conceitos, 

propriedades, estruturas e relações que atribuem significação às operações do pensamento 

humano, o documento estabelece os seguintes eixos estruturantes para a alfabetização 

matemática: Números e Operações, Pensamento Algébrico, Espaço e Forma/Geometria, 

Grandezas e Medidas, Tratamento da Informação/Estatística e Probabilidade. Tais eixos estão 

em consonância com a estruturação curricular proposta nos PCN de Matemática como 

apresentada e discutida na seção anterior. 

Os conhecimentos relativos a esses campos não devem ser trabalhados na escola de 

modo fragmentado, deve haver articulação entre eles. Também não serão esgotados em um 

único momento da escolaridade, mas pensados numa perspectiva em espiral, ou seja, os temas 

são retomados e ampliados ao longo dos anos de escolarização.  

Assim, a maioria desses direitos de aprendizagem deverão ser abordada nos anos 1º, 2º 

e 3º, sem ainda ser consolidados, pois continuarão a ser retomados e ampliados em todo o 

Ensino Fundamental”. (BRASIL, 2012, p.33) 

 

 
Quadro 1.6 - Direitos de aprendizagem gerais em Matemática no Ciclo de alfabetização 

 

Direitos Gerais de Aprendizagem: Síntese Ano 1 Ano 2 Ano 3 

NÚMEROS E OPERAÇÕES - Identificar os números em diferentes 

contextos e funções; utilizar diferentes estratégias para quantificar, 

comparar e comunicar quantidades de elementos de uma coleção, nas 

brincadeiras e em situações nas quais as crianças reconheçam sua 

necessidade.  

Elaborar e resolver problemas de estruturas aditivas e multiplicativas 

utilizando estratégias próprias como desenhos, decomposições numéricas 

e palavras. 

I A A 

GEOMETRIA - Explicitar e/ou representar informalmente a posição de 

pessoas e objetos, dimensionar espaços, utilizando vocabulário pertinente 

nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações nas quais as crianças 

considerarem necessário essa ação, por meio de desenhos, croquis, 

plantas baixas, mapas e maquetes, desenvolvendo noções de tamanho, de 

lateralidade, de localização, de direcionamento, de sentido e de vistas.  

Descrever, comparar e classificar verbalmente figuras planas ou 

espaciais por características comuns, mesmo que apresentadas em 

diferentes disposições (por translação, rotação ou reflexão), descrevendo 

a transformação com suas próprias palavras. 

I A A 

GRANDEZAS E MEDIDAS - Comparar grandezas de mesma natureza, 

por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida 

adequado com compreensão do processo de medição e das características 

do instrumento escolhido. 

I A A 
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Fazer estimativas; reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO - Ler, interpretar e transpor 

informações em diversas situações e diferentes configurações (do tipo: 

anúncios, gráficos, tabelas, propagandas), utilizando-as na compreensão 

de fenômenos sociais e na comunicação, agindo de forma efetiva na 

realidade em que vive. 

Formular questões, coletar, organizar, classificar e construir 

representações próprias para a comunicação de dados coletados. 

I A A 

 

Fonte: Informação disponível no caderno 4 (Língua Portuguesa) do PNAIC (BRASIL, 2012, p.33) 

 

 
Quadros 1.7- Direitos de aprendizagem na Alfabetização Matemática por eixos estruturais 

 

Números e Operações Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Identificar números nos diferentes contextos em que se encontram, em 

suas diferentes funções: indicador da quantidade de elementos de uma 

coleção discreta (cardinalidade); medida de grandezas (2 quilos, 3 dias, 

etc.); indicador de posição (número ordinal); e código (número de 

telefone, placa de carro). 

I A C 

Utilizar diferentes estratégias para quantificar e comunicar quantidades 

de elementos de uma coleção, nas brincadeiras e em situações nas quais 

as crianças reconheçam sua necessidade: contagem oral, pareamento, 

estimativa e correspondência de agrupamentos; comunicar quantidades, 

utilizando a linguagem oral, a notação numérica e/ou registros não 

convencionais. 

I A C 

Associar a denominação do número a sua respectiva representação 

simbólica. 

I/A C  

Identificar posição de um objeto ou número numa série, explicitando a 

noção de sucessor e antecessor. 

I/A C  

Comparar ou ordenar quantidades por contagem; pela formulação de 

hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de 

algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica. 

I A C 

Contar em escalas ascendentes e descendentes de um em um, de dois em 

dois, de cinco em cinco, de dez em dez, etc., a partir de qualquer número 

dado. 

I/A C  

Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever 

números menos frequentes. 

I A C 

Utilizar calculadora para produzir e comparar escritas numéricas.  A C 

Resolver e elaborar problemas com os significados de juntar, acrescentar 

quantidades, separar e retirar quantidades, utilizando estratégias próprias 

como desenhos, decomposições numéricas e palavras. 

I A C 

Reconhecer frações unitárias usuais (um meio, um terço, um quarto e um 

décimo) de quantidades contínuas e discretas em situação de contexto 

familiar, sem recurso à representação simbólica. 

 I  

Reconhecer termos como dúzia e meia dúzia; dezena e meia dezena; 

centena e meia centena, associando-os às suas respectivas quantidades. 

I A A 
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Resolver e elaborar problemas aditivos envolvendo os significados de 

juntar e acrescentar quantidades, separar e retirar quantidades, comparar 

e completar quantidades, em situações de contexto familiar e utilizando o 

cálculo mental ou outras estratégias pessoais. 

I A C 

Resolver e elaborar problemas de multiplicação em linguagem verbal 

(com o suporte de imagens ou materiais de manipulação), envolvendo as 

ideias de adição de parcelas iguais, elementos apresentados em 

disposição retangular, proporcionalidade e combinatória. 

I A A 

Resolver e elaborar problemas de divisão em linguagem verbal (com o 

suporte de imagens ou materiais de manipulação), envolvendo as ideias 

de repartir uma coleção em partes iguais e a determinação de quantas 

vezes uma quantidade cabe em outra. 

I A A 

 

Fonte: Informação retirada do documento (BRASIL, 2012, p. 73) 

 

 

Espaço e Forma/Geometria Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Explicitar e/ou representar informalmente a posição de pessoas e objetos, 

dimensionar espaços, utilizando vocabulário pertinente nos jogos, nas 

brincadeiras e nas diversas situações nas quais as crianças considerarem 

necessário essa ação, por meio de desenhos, croquis, plantas baixas, 

mapas e maquetes, desenvolvendo noções de tamanho, de lateralidade, 

de localização, de direcionamento, de sentido e de vistas. 

I A C 

Estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e objetos 

geométricos — esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, 

prismáticos — sem uso obrigatório de nomenclatura. 

 I A 

Perceber semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, 

paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos, esferas e círculos. 

 I A 

Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e 

descrevendo informalmente características como número de lados e de 

vértices. 

 I A 

Descrever, comparar e classificar verbalmente figuras planas ou 

espaciais por características comuns, mesmo que apresentadas em 

diferentes disposições (por translação, rotação ou reflexão), descrevendo 

a transformação com suas próprias palavras. 

I A C 

Usar rotação, reflexão e translação para criar composições (por exemplo: 

mosaicos ou faixas decorativas, utilizando malhas quadriculadas). 

I A C 

Descrever e classificar figuras espaciais iguais (congruentes), 

apresentadas em diferentes disposições, nomeando-as (cubo, bloco 

retangular ou paralelepípedo, pirâmide, cilindro e cone). 

 I A 

Identificar e descrever a localização e a movimentação de objetos no 

espaço, identificando mudanças de direções e considerando mais de um 

referencial. 

I A C 

 

Fonte: Informação retirada do documento (BRASIL, 2012, p. 79) 
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Grandezas e Medidas Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Comparar comprimento de dois ou mais objetos por comparação direta 

(sem o uso de unidades de medidas convencionais) para identificar: 

maior, menor, igual, mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, 

mais grosso, mais fino, mais largo, etc. 

I A/C  

Comparar grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias 

pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos — fita métrica, 

balança, recipientes de um litro, etc. 

I A/C  

Selecionar e utilizar instrumentos de medida apropriados à grandeza a 

ser medida (por exemplo: tempo, comprimento, massa, capacidade), 

com compreensão do processo de medição e das características do 

instrumento escolhido. 

I A C 

Identificar ordem de eventos em programações diárias, usando palavras 

como: antes, depois. 

I/A/C   

Identificar unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, semestre, 

ano — e utilizar calendários. 

I C  

Relação entre unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, 

semestre, ano. 

I A C 

Leitura de horas, comparando relógios digitais e de ponteiros. I A/C  

Fazer e utilizar estimativas de medida de tempo e comprimento. I A/C  

Comparar intuitivamente capacidades de recipientes de diferentes 

formas e tamanhos. 

I A/C  

Identificação dos elementos necessários para comunicar o resultado de 

uma medição e produção de escritas que representem essa medição. 

I A C 

Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil e de possíveis 

trocas entre cédulas e moedas em função de seus valores em 

experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse 

das crianças. 

I A C 

 

Fonte: Informação retirada do documento (BRASIL, 2012, p. 82) 

 

Tratamento da Informação Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes 

configurações (do tipo: anúncios, gráficos, tabelas, propagandas), 

utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, 

agindo de forma efetiva na realidade em que vive. 

I A C 

Formular questões sobre aspectos familiares que gerem pesquisas e 

observações para coletar dados quantitativos e qualitativos. 

I A A 

Coletar, organizar, classificar, ordenar e construir representações 

próprias para a comunicação de dados coletados. 

I A A 

Interpretar e elaborar listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, 

gráfico de barras para comunicar a informação obtida, identificando 

diferentes categorias. 

 I A 

Produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas.  I A 

Resolver e elaborar problema a partir das informações de um gráfico.  I A 

Fonte: Informação retirada do documento (BRASIL, 2012, p. 84) 
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Diante dos quadros expostos percebemos um avanço estrutural, já que o documento 

oficial apresenta de forma clara as principais habilidades matemáticas que devem ser 

introduzidas, aprofundadas e consolidadas pelas crianças no transcorrer do Ciclo de 

alfabetização e concebe que cada criança tem seu ritmo próprio de aprendizagem.  

Tais considerações impõem à escola e, em específico, ao professor alfabetizador, 

eleger práticas pedagógicas diversificadas que envolvam as crianças em diferentes e 

significativas situações de leitura e escrita da linguagem matemática, nas quais as crianças 

possam levantar hipóteses, testar suas conjecturas, trocar informações, registrar, comunicar 

suas ideias oralmente, transformando a sala de aula em um espaço de criatividade, curiosidade 

e descobertas, ambiente propício para a construção de conhecimentos matemáticos.  

Diante dos vários conceitos a serem construídos pelos alunos durante o Ciclo de 

alfabetização, conhecimentos agora entendidos como direitos de aprendizagem, torna-se 

imprescindível conduzir nossa discussão para o entendimento das políticas públicas que 

atualmente, buscam assegurar os conhecimentos socialmente construídos e o acesso ao 

conhecimento a todas as crianças brasileiras (democratização do saber). Em razão do exposto, 

a seção seguinte trará em seu registro uma discussão sobre o Programa de governo Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), cujo principal objetivo é garantir que 

todos os alunos se alfabetizem até os oito anos de idade.  

 

 

1.4 O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e a 

consonância com a meta 5 do PNE 

 

 

 Nas últimas décadas vem crescendo no país inúmeros debates sobre a importância de 

se garantir uma educação de qualidade que atinja a todos os brasileiros de forma igualitária. 

Acredita-se dessa forma que, atrelados a essas melhorias, os indicadores sociais apontem o 

Brasil na direção do desenvolvimento econômico e social justo. Diante dessa prerrogativa 

social, nos últimos anos vêm se revelando no Brasil políticas públicas cujo propósito 

configura-se na garantia do acesso, da permanência e do sucesso de todos os alunos em uma 

escola pública, democrática e de qualidade. Segundo o dicionário de Políticas Públicas: 

 
Políticas públicas são decisões que envolvem questões de ordem pública com 

abrangência ampla e que visam à satisfação do interesse de uma coletividade. Podem 

também ser compreendidas como estratégias de atuação pública, estruturadas por 

meio de um processo decisório composto de variáveis complexas que impactam na 
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realidade. São de responsabilidade da autoridade formal legalmente constituída para 

promovê-las, mas tal encargo vem sendo cada vez mais compartilhado com a 

sociedade civil por meio do desenvolvimento de variados mecanismos de 

participação no processo decisório (CASTRO, GOTIJO e AMABILE, 2012, p.39). 

 

 

 Ao se legitimar o ingresso das crianças de seis anos no Ensino Fundamental com a Lei 

nº 11.114/2005, de 16 de maio de 2005, se tornou imperativo ao poder público e à sociedade 

civil organizada repensar mecanismos que contemplassem o processo de alfabetização no 

país, considerado historicamente como etapa escolar excludente.  

Nesse contexto, em 2007, foi firmado por todos os entes federativos e o governo 

federal o compromisso mencionado no Plano Nacional de Educação que expõe em seu 

documento a meta n° 5, a saber: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano 

do Ensino Fundamental (BRASIL, 2001, p.20). Surge então o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) como um compromisso oficial de garantir que todas as 

crianças brasileiras estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ou seja, ao final do 3º ano 

do Ensino Fundamental.  

No PNAIC, os entes governamentais (governo federal, do Distrito Federal, dos estados 

e municípios) comprometem‐se legalmente a: 

 

I. Alfabetizar todas as crianças em Língua Portuguesa e em Matemática. 

II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo INEP, junto aos concluintes 

do 3º ano do Ensino Fundamental. 

III. No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido às Ações do Pacto, 

para sua efetiva implementação (BRASIL, 2012, p.11). 

 

 

O PNAIC, enquanto política pública oficializou-se com a portaria n° 867, de julho de 

2012, que instituiu suas diretrizes gerais e ações. Toda atuação projetada pelo PNAIC tem por 

objetivos, segundo o Art. 5° da Portaria N° 867, de 4 de julho de 2012: 

I – garantir que todos os alunos dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, 

em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental; 

II – reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; 

III – melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

IV – contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores; 
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V – construir propostas para a definição dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

(BRASIL, 2012, p. 23, Art. 5, I a V) 

 

O MEC ressalta, em suas publicações, que, no contexto social em que vivemos 

atualmente, o processo de alfabetização é uma prioridade nacional, e considera o professor 

alfabetizador como um importante elemento desse processo. Tal abordagem evidencia a 

necessidade de investimento na formação continuada desse professor, afirmando que este 

precisa ter clareza sobre a concepção de alfabetização que fundamenta a sua prática 

pedagógica.  

Iniciam-se, dessa forma, em 2013 as atividades de formação continuada dos 

professores que lecionam no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamenta. Uma das mais complexas 

e maiores políticas públicas para a alfabetização do mundo, como afirma Rolkouski:  

 

O PNAIC é provavelmente o maior programa de formação continuada do Brasil e 

pela dimensão do Brasil, um dos maiores do mundo, senão o maior (ROLKOUSKI, 

2013, p.11). Além disso, é uma política robusta do ponto de vista do investimento, 

pois todos os atores recebem bolsa. (ROLKOUSKI, 2013, p.09) 

 

 

O caderno de apresentação do PNAIC (BRASIL, 2012) menciona que a formação 

docente é uma missão complexa que demanda um esforço conjunto de diferentes segmentos 

da sociedade. Por conseguinte, o PNAIC atua em parceria com as secretarias de educação 

(estaduais e municipais) e as universidades públicas brasileiras, promovendo a formação 

continuada aos professores com a concepção de que o saber docente é um saber que deve ser 

compreendido na ação, um saber do e no trabalho.  

 Dessa forma, o PNAIC tem a intencionalidade de assegurar uma reflexão 

particularizada sobre a prática docente e sua relação com o processo de alfabetização e 

letramento, a fim de que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade. 

Nesse sentido, Lelis destaca que:  

 
Desde meados da década de 1980 assistimos à expansão de programas de formação 

continuada no pressuposto de que, através de conhecimentos provenientes da 

universidade, os docentes se equipariam de ferramentas teórico-metodológicas que 

lhes permitiriam refletir e modificar suas práticas. (LELIS, 2001, p. 52) 

 
 
No discurso do PNAIC, a referida formação é justificada pelo fato de o professor 

ser o agente responsável por sistematizar os conhecimentos socialmente construídos e 

propiciar boas situações de aprendizagem e de exercer um papel fundamental na 
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sociedade. As complexidades da sociedade moderna criam a necessidade de o professor 

se preparar cada vez mais para acompanhar as transformações sociais.  

Essa concepção adotada pelo programa desconsidera, no entanto, o contexto social, 

econômico e o desenvolvimento cultural nos quais a escola e seus sujeitos estão envolvidos.  

Supõe que o problema da aprendizagem está limitadamente nos modos de ensinar, atribuindo 

ao professor a responsabilidade desse processo.  

Em oposição, Souza (2006) sugere que o foco de atenção das políticas educacionais 

seja a escola e seu contexto, e não apenas os professores. Segundo esta autora, a baixa 

qualidade educacional não é um problema técnico nem se trata de encontrar novos métodos de 

ensino a serem comunicados aos professores. Seria de suma importância se a formação 

continuada dos professores fosse ressignificada com estratégias de um projeto escolar 

oferecidos pelas redes de ensino em que atuam.  

Torna-se frágil a ideia de que um projeto de melhoria da qualidade do ensino se 

sustente basicamente em políticas de formação continuada de professores. Essa é uma 

estratégia que restringe e simplifica a compreensão do trabalho escolar apenas na figura 

docente. 

A formação continuada do PNAIC está estruturada em três categorias de parâmetros 

norteadores de formação continuada que esclarecem e identificam os fundamentos da 

proposta de formação, de modo a assegurar a construção de competências aos envolvidos 

diretamente no processo formativo (cursistas, orientadores de estudo, formadores e 

coordenadores), a saber:  

a) Princípios gerais da formação continuada: prática da reflexividade; mobilização dos 

saberes docentes; constituição da identidade profissional; socialização; engajamento; 

colaboração.   

b) Proposta de sujeito, sociedade e escola: “baseada em valores e princípios de igualdade, 

justiça social e ampliação de oportunidades” (BRASIL, 2012, p. 20), sendo que o objetivo da 

escola é o de “transformar a vida das pessoas e da sociedade” (BRASIL, 2012, p. 20).    

c) Pilares fundamentais: 

1. Conceber o professor como sujeito inventivo e produtivo, que 

possui identidade própria e autonomia, como construtor e 

(re)construtor de suas práticas e não mero reprodutor de orientações 

oficiais;   
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2. Propor situações formativas que desafiem os professores a pensar 

suas práticas e mudar as suas ações;   

3. Levar os professores a buscar alternativas, realizar projetos cujo 

objetivo seja não apenas alcançar as suas práticas individuais, mas, 

sobretudo, as práticas sociais e colaborativas de modo a favorecer 

mudanças no cenário educacional e social. (BRASIL, 2012, p. 20). 

 

 

Com a finalidade de desenvolver habilidades docentes para a prática alfabetizadora, as 

três categorias de parâmetros norteadores de formação continuada supraditas são estruturadas 

por meio de estratégias formativas que priorizam atividades de estudo, planejamento e 

socialização da prática, tendo como diretriz os cadernos de formação que servem “de apoio 

para os professores matriculados no curso de formação” (BRASIL, 2012, pag. 31) e contêm 

textos teóricos sobre os temas abordados na formação, relatos de professores, sugestões de 

atividades, avaliações e leituras, sugestões da dinâmica da formação, estratégias para a 

reflexão sobre a prática do professor, discussões sobre o uso dos materiais didáticos, etc. 

(BRASIL, 2012).  

O programa pressupõe que, ao se adotar uma prática de reflexibilidade pautada na 

ação-reflexão-ação, as discussões permeadas durante as formações tornar-se-ão um fenômeno 

da realidade concreta.  Compreendemos que os sujeitos envolvidos na formação são histórico-

culturais, embasam suas escolhas teóricas e metodológicas em suas crenças pessoais, tomam 

decisões, refletem sobre suas ações e reorganizam sua prática, o que torna o processo de 

formação continuada complexo e, por vezes, contraditório, na medida em que nem sempre as 

ações discutidas na formação são efetivadas na sala. 

Além da formação presencial de dois anos, com carga horária de 120 horas/ano, o 

PNAIC se sustenta em mais três eixos de atuação: materiais didáticos, avaliações sistemáticas, 

gestão, controle social e mobilização (BRASIL, 2012). Os quais serão apresentados no mapa 

conceitual seguinte. 
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FIGURA 1.1 - Eixos de atuação do PNAIC que integram o processo de formação continuada. 

 

 
 

Fonte: elaboração da autora a partir das informações do caderno de apresentação do PNAIC (BRASIL, 2012) 

 

 

O direito da criança de se alfabetizar nos três primeiros anos do Ensino Fundamental e 

do professor de formar‐se continuamente, expresso no PNAIC, é o grande desafio do tempo 

presente. Garantir o acesso aos usos sociais da leitura e da escrita, direito que historicamente 

foi negado à maioria da população, deve ser entendido como uma política de Estado, no 

sentido de promover uma efetiva democratização brasileira ao acesso das camadas populares 

aos bens culturais. 

Independente da fragilidade do PNAIC, no que concerne à compreensão da formação 

continuada ser um viés de reflexão, o Pacto torna-se um aliado na execução e alcance das 

metas propostas pelo Ministério da Educação, pois compreendemos que as mudanças 

educacionais não devem ocorrer somente na prática dos professores e sim em todo o contexto 

que envolve a instituição escolar. Como declara Souza:  

 
As escolas, seus contextos sociais e institucionais, bem como as condições concretas 

de ensino que cada escola concreta oferece, não têm sido consideradas como 

elementos importantes que fornecem o tecido ao processo de mudança pelo qual se 

espera que os professores passem (SOUZA, 2006, p. 488). 

 
 

É importante, também, pontuarmos o esforço do PNAIC, incluso no contexto das 

políticas públicas, quando propõe a inédita pactuação nacional de alfabetização de todas as 

crianças brasileiras até os oito anos de idade. Além disso, destaca-se que o PNAIC é uma 

Eixos de 

atuação do 

PNAIC 
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importante ação pública no sentido de discutir positivamente uma nova visão de currículo e 

prática pedagógica que se paute na ideia da aprendizagem enquanto direito do aluno. 

Diante dos vários conceitos, e em especial os conhecimentos matemáticos a serem 

construídos pelos alunos durante o Ciclo de alfabetização, destacamos o Sistema de 

Numeração Decimal como um conteúdo de ensino e de aprendizagem imprescindível para 

essa etapa de escolaridade por considerarmos que os conceitos e propriedades que lhes são 

peculiares estão presentes em nossas práticas cotidianas, além de serem preceitos para a 

construção de novos conhecimentos que permitirão a evolução dos saberes matemáticos para 

além do Ciclo de alfabetização. Em razão do exposto, o capítulo seguinte trará em seu registro 

uma discussão sobre o ensino do Sistema de Numeração Decimal no contexto do Ciclo de 

alfabetização. 
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CAPÍTULO ll  

    
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL: UMA CONSTRUÇÃO NO  

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir o Sistema de Numeração Decimal (SND) 

enquanto invenção humana, construída num processo histórico. Compreendendo-o como um 

sistema notacional complexo, no qual sua lógica de contagem é regida por propriedades que 

determinam as formas de registrar os números. Abordaremos, também, os conceitos básicos 

necessários para a compreensão do Sistema de Numeração Decimal e suas implicações para o 

ensino e a aprendizagem desse conteúdo no Ciclo de alfabetização.  

As discussões foram subdivididas em quatro seções: na primeira, trataremos da origem 

do sistema de numeração como ação humana para resolver o problema de controlar e registrar 

quantidades. Na segunda, discutiremos sobre os diferentes tipos de sistema de numeração e a 

lógica de sistematização da escrita numérica envolvida em cada um deles. Na terceira, 

discorreremos sobre as especificidades do Sistema de Numeração Decimal na qualidade de 

sistema notacional, no qual há princípios fundamentais que definem como os símbolos 

funcionam para as notações numéricas que registram. Na quarta parte, abordaremos o ensino e 

a aprendizagem do SND no Ciclo de alfabetização. Enfocaremos algumas perspectivas 

teórico-metodológicas para o ensino desse conteúdo, numa abordagem da criança enquanto 

protagonista da construção do SND, apresentadas por estudiosos da temática. 

Por fim, vale salientar que a opção pela elaboração deste capítulo se deu pela 

imprescindibilidade de estudar esse objeto de conhecimento, já que o mesmo é o foco de 

nossas discussões no que concerne o conteúdo de aprendizagem elencado na intervenção de 

ensino para os alunos do 3º ano do Ciclo de alfabetização, evidenciado no capítulo IV. 

 

 

2.1 Origem do Sistema de Numeração: dos primeiros caçadores nômades aos 

agricultores sedentários 

 

Evidências arqueológicas apontam que os primeiros povos habitavam as regiões de 

savana da África, do sul da Europa, da Ásia e da América Central. Eram nômades, ou seja, 
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não se fixavam em apenas uma local, mas se deslocavam constantemente devido a fatores 

climáticos e principalmente em busca de alimentos, que nesse período consistia na caça de 

pequenos animais selvagens e na coletas de raízes e frutas. 

Suas ferramentas e utensílios eram destinados basicamente para atender às 

necessidades impostas pela, então, forma de alimentação. Este período Paleolítico (40 - 30000 

anos até 10 - 8000 anos atrás) foi marcado por pouco avanço científico e intelectual, não por 

conta da capacidade intelectual humana, mas pela rotina de vida selvagem peculiar dessa 

época. Para isso, o simples senso numérico permitia-lhes perceber as quantidades de modo a 

suprir suas necessidades.  

No período geológico denominado Neolítico, houve uma revolução na forma em que a 

humanidade compreendia e realizava a luta pela sobrevivência. Ao viver em tribos ou clãs, o 

homem se tornou sedentário e passou da prática de simples caçador e coletor de alimentos 

para a de semeador e coletor. Inicia-se, desse modo, a agricultura, e com ela a necessidade de 

controlar e determinar quantidades mais próximas para responder perguntas, como: onde tem 

mais? Onde tem menos? Se tem, quantos são? E essa necessidade levou-o à contagem.  

Nesse período, para solucionar a questão de controle de quantidades, foi criada o que 

chamamos de correspondência biunívoca ou correspondência um a um. Nessa 

correspondência, é possível determinar, por meio da comparação termo a termo, se dois 

montantes de objetos têm a mesma quantidade ou saber qual tem a maior ou a menor 

quantidade. Para Caraça, “sempre que duas coleções de entidades se podem pôr em 

correspondência biunívoca, elas dizem-se equivalentes” (CARAÇA, 1951, p. 8). A 

correspondência biunívoca consiste em atribuir a cada elemento de uma coleção um elemento 

de outra e continuar assim até que uma e outra se esgotem. 

Embora a correspondência biunívoca não permitisse ao homem ser capaz de responder 

quantos objetos havia numa coleção, dava-lhe a possibilidade de controlar pequenas 

quantidades. Inicialmente, essa correspondência era realizada com a utilização de recursos 

materiais encontrados na própria natureza, como pedras, pedaços de madeira, conchas, 

sementes, ou em partes do próprio corpo humano tal como a utilização dos dedos das mãos, 

dos pés e de outras partes do corpo para fazer essa correspondência. Porém à medida que 

cresciam a produção agrícola e os rebanhos, esses recursos se tornavam ineficientes para 

controlar e comparar grandes quantidades.  

Dessa forma, a humanidade desenvolveu a necessidade de encontrar outras 

possibilidades para controlar quantidades cada vez maiores. Isso levou a superação da 

correspondência um a um, para, a princípio, uma comparação realizada com “montes” e 
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posteriormente uma contagem por agrupamentos, tornando a ação de controlar grandes 

quantidades algo ágil e efetivo.  

Contar e agrupar são ações que permitem controlar, comparar e representar 

quantidades. Isso significou um grande avanço para a humanidade, pois ao invés de controlar 

uma coleção com muitas unidades, passou-se a ter o controle de muitas coleções com poucas 

unidades. 

A imposição de controlar e contar as quantidades, principalmente quando essas foram 

aumentando, conduziu boa parte da humanidade, no percurso histórico, a criar diferentes 

estratégias para organizar, registrar e notar diferentes quantidades. Os povos primitivos 

necessitavam de uma simbologia para representar quantidades, esse processo deu origem a 

diferentes sistemas de numeração, desde os mais simples até os mais complexos, atrelados às 

realidades existenciais de cada civilização. Segundo Dias e Moretti, “há indícios de que 

algumas dessas representações são, inclusive, anteriores ao desenvolvimento da escrita” 

(DIAS e MORETTI, 2011, p. 20). 

Os diferentes sistemas de numeração criados pelas distintas civilizações ao longo do 

processo histórico, bem como sua lógica de notação da escrita numérica, serão apresentados 

na próxima seção. 

 

 

2.1.1 Os diferentes tipos de Sistemas de Numeração e suas contribuições para a origem do 

sistema de numeração atual 

 

 

Muitos estudos sobre o Sistema de Numeração Decimal afirmam que, após a primeira 

ideia de quantidade, foram desenvolvidos sons vocais para registrar oralmente a ideia 

quantitativa dos elementos de um grupo, ou seja, o número. E, posteriormente, foram 

surgindo os símbolos para as notações numéricas que eram efetuadas com marcas em 

madeiras, ossos ou pedras.  

O número passou, então, a ter representações simbólicas: palavras indicando os 

primeiros números e desenhos pictográficos, sendo, provavelmente, da Suméria e do Egito 

(por volta de 3500 a.C.), os primeiros sistemas de numeração que fizeram uso de registros 

escritos. 

Para melhor compreender o nosso atual sistema de numeração, faz-se necessária, ainda 

que de forma sucinta, uma incursão, no quadro abaixo, sobre os diferentes tipos de sistema de 
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numeração criados pela humanidade: sistema de agrupamentos simples, sistema de 

agrupamento multiplicativo, sistemas de numeração cifrados e sistema de numeração 

posicional e os respectivos povos que usavam, a conhecer: egípcios, babilônicos, gregos, 

chineses, romanos, maias, dentre outros que possuíam formas sistematizadas de escrever os 

números. 

 

 
Quadro 2.1 - Diferentes tipos de Sistema de Numeração 

 

Tipo de sistema de 

numeração 

Civilização Símbolos adotados Exemplo da notação 

numérica 

 

Sistema de 

Agrupamentos 

Simples 

 

O mais antigo dos 

sistemas de 

numeração. Nele se 

escolhia certo 

número b (que é 

considerado a base do 

sistema) e atribuíam-

se nomes aos 

números 1, 2, 3, ..., b, 

e os sucessores de b 

eram combinações 

dos nomes já 

escolhidos.   Para 

conhecer o valor 

escrito, era necessário 

somar os valores de 

cada símbolo 

representado. 

 

 

 

 

Egípcia (4.000 

a.C. a 3.000 

a.C., sistema 

de base 10) 

 

 

 

Babilônica 

(2.000 a 600 

a.C., sistema 

sexagesimal)  

Os 

babilônicos, 

em algum 

momento entre 

3.000 e 2.000 

a.C., 

empregaram o 

sistema 

posicional para 

os números 

superiores a 

60. 

 

Romana  

(31 a.C. 476 

d.C., sistema 

com uso de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notação do número 1.223: 

 

 

 

Notação do número 59: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notação do número 424: 

CDXXIV 
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base 5-10 com 

uso do 

princípio 

aditivo e 

subtrativo) 

 

Sistemas de 

Agrupamentos 

Multiplicativos 

 

É uma evolução do 

sistema de 

agrupamento 

simples. Nele uma 

base b é escolhida e 

os nomes e os 

símbolos para os 

valores 1, 2, 3, ..., (b-

1) e também para o 

conjunto b, b2, b3, .... 

A composição de um 

valor era feita com 

um símbolo de cada 

conjunto 

multiplicativamente 

de forma a indicar a 

quantidade de 

números da ordem 

superior que seria 

necessária. 

 

Chinesa  

 

(1.122 - 256 

a.C., sistema 

de base 10) 

 

 

 

Notação do número 4.361 

 

 

 

 

 

Sistema de 

Numeração Cifrado 

 

Neste sistema de 

numeração se 

escolhia uma base b, 

1, 2, 3, ..., (b-1, 2b) e 

também para o 

conjunto b, b2, 2b, ..., 

 

Grega 

 

(450 a.C., 

sistema de base 

10 com 

princípio 

aditivo) 
 

 

Notação do número 123: 

 

 

100 +20 +3 
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Fonte das imagens: <http://revistaescola.abril.com.br/matematica/fundamentos/base-operacoes-matematicas-

500292.shtml>; 

<http://www.educarhojeonline.com/webfolio/mat5/atividades_alunos/b1510/sistemababilon

ios.html>; 

                                  <http://www.escolares.net/br/matematica/sistemas-de-numeracao/>; 

<http://extamnte.blogspot.com.br/2013/10/sistemas-de-numeracao.html>; 

 

 

2.2 O Sistema Numérico Indo-Arábico: uma revolução democrática na Matemática 

 

 

Após a morte do principal líder religioso e político da religião islâmica, Maomé Meca, 

seus sucessores ampliaram o território de influência mulçumana por meio de intensas guerras 

e conquistas, estabelecendo desse modo um grande império, cujas terras atingiam desde a 

região do rio Indu, o norte da África, até a Península Ibérica. Essa expansão islâmica permitiu 

aos estudiosos árabes um intercâmbio com diferentes culturas. 

porém muitos 

símbolos deveriam 

ser memorizados. 

Sistema de 

Numeração 

Posicional 

 

Neste sistema 

escolhe-se uma base 

b, adotam-se 

símbolos para o 0 1, 

2, 3 ..., b-1. Nele a 

posição do símbolo no 

número determina a 

multiplicação por 

algum múltiplo da 

base de referência.  

 

 

 

 

Maia 

 

(origem remota 

e 

desconhecida, 

sistema de base 

20) 

 

 

 

 

 

 

Hindu  

 

(século V d.C., 

sistema de base 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notação do número 267: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notação do número 139: 

 

 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/fundamentos/base-operacoes-matematicas-500292.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/fundamentos/base-operacoes-matematicas-500292.shtml
http://www.educarhojeonline.com/webfolio/mat5/atividades_alunos/b1510/sistemababilonios.html
http://www.educarhojeonline.com/webfolio/mat5/atividades_alunos/b1510/sistemababilonios.html
http://www.escolares.net/br/matematica/sistemas-de-numeracao/
http://extamnte.blogspot.com.br/2013/10/sistemas-de-numeracao.html
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As disputas internas na Arábia, por volta de 755 d.C., promoveram uma divisão 

leste/oeste do império islâmico, resultando no surgimento de dois Califas: um cuja capital era 

Bagdá e o outro com capital em Córdoba. De acordo com Eves (2004), os califas de Bagdá 

foram governadores esclarecidos, tornando-se defensores do desenvolvimento cultural e 

convidaram intelectuais para se instalarem no califado. Segundo Ifrah:  

 
Do século VII ao século XIII desenrolou-se um dos períodos mais brilhantes da 

história da ciência no mundo mulçumano. Nos países conquistados, foram 

recolhidas todas as obras [...], filosóficas, cientificas ou literárias que foi possível 

encontrar. Todas foram traduzidas em língua árabe e cuidadosamente estudadas. 

(IFRAH, 2001, p. 296) 

 

 

Ao estudar e traduzir as diversas obras encontradas na biblioteca de Alexandria, no 

Egito, os sábios mulçumanos tiveram os primeiros contatos com as produções da cultura 

hindu, dentre elas o conjunto do sistema numérico: numerais, numeração decimal posicional, 

zero e métodos de calcular. 

O sistema numérico hindu, uma vez conhecido e compreendido pelos árabes, foi 

considerado mais simples, prático e fácil de aprender. Graças às múltiplas relações desses 

povos com os “países irmãos” do Magreb e da Espanha, esse conhecimento se difundiu, a 

princípio, no território islâmico e posteriormente na Europa. 

Foi o matemático e astrônomo árabe Muhammad ibin Mūsā al-Khwārizmī (780-850) 

que organizou e adaptou, em sua obra, no século VIII d. C., o sistema de numeração hindu. 

Conforme aludido por Boyer:  

 
[...] al-Khowarizmi escreveu dois livros sobre aritmética e álgebra que tiveram 

papéis muito importante na história da Matemática. Um deles apenas uma única 

cópia de uma tradução latina com o título De número hindorum (Sobre a arte hindu 

de calcular), a versão original tendo sido perdida. (Boyer, 1996, p. 152) 

 

 

Mesmo que al-Khowarizmi tenha esclarecido que a origem das ideias matemáticas 

transcritas em seus livros era de origem hindu, a nova numeração tornou-se conhecida como a 

de al-Khowarizmi. Com o decorrer do tempo, o nome de al-Khowarizmi foi alterado para 

algorismi, que, na Língua Portuguesa, significa algarismo. 
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2.2.1 O ingresso do Sistema de Numeração Indo-Arábico na Europa 

 

 

Na Idade Média, as invasões bárbaras provocaram a queda do Império Romano, o que 

configurou um período de declínio científico. No campo da educação, apenas os nobres 

recebiam o ensino da Gramática, da Dialética, da Retórica e muito rudimentarmente da 

Astronomia e da Geometria.  

As operações aritméticas não estavam ao alcance de todos, a execução nos ábacos 

romanos era considerada extremamente complicada. Essas operações eram dominadas por 

poucos privilegiados em sua maioria pelo clero. De acordo com Eves, “durante esse período a 

civilização na Europa Ocidental atingiu níveis muito baixos: o ensino praticamente deixou de 

existir [...]” (2004, p. 289). 

As Cruzadas, de 1095 a 1270, favoreceram o intercâmbio dos cristãos europeus com a 

cultura mulçumana. Parte do clero participante dessas Cruzadas aprendeu as operações 

Matemáticas com a técnica de al-Khowarizmi, que desenhava os números na areia sem valer-

se às colunas do ábaco. Surgem, desse modo, os primeiros “algoristas” europeus (defensores 

do cálculo por algarismos de origem hindu). 

As novas técnicas de cálculos foram difundidas por toda Europa no início do século 

XIII. Como grande contribuição para esse fato, podemos destacar o Liber abaci (Tratado do 

ábaco), escrito pelo matemático italiano Leonardo de Pisa, que explicava todas as regras do 

cálculo por algarismo na areia. Feito que deu início à democratização da Matemática na 

Europa, pois o monopólio do conhecimento da Matemática arcaica, que antes era realizado 

apenas pelos poucos especialistas europeus, devido sua complexidade, agora se tornara 

acessível para a maior parte da população. 

No percurso histórico, o sistema de numeração indo-arábico sofreu transformações no 

formato dos seus algarismos, como exposto no quadro a seguir: 

 
Quadro 2.2 - Transformação do formato dos algarismos no percurso histórico 

 

Fonte: http://idealgratis.com/concurso/introducao_a_matematica/curso_introducao_a_matematica. 

http://idealgratis.com/concurso/introducao_a_matematica/curso_introducao_a_matematica
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2.3 As especificidades do ensino do Sistema de Numeração Decimal na Alfabetização 

Matemática, enquanto sistema notacional 

 

 

O Sistema Indo-arábico, conhecido como Sistema de Numeração Decimal, é assim 

denominado pelas características da sua lógica de contagem. É um conjunto de signos 

intencionalmente criados, de forma arbitrária e convencional, como: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 

que representam quantidades, e o zero (0), que representa a ausência de quantidade 

(AGRANIONIH, 2008). 

Esse sistema é representado com a utilização de dois princípios fundamentais: a base 

dez e o valor posicional, fundamentos que foram aceitos pela maior parte das civilizações pela 

eficiência na representação numérica e no cálculo gráfico dessas quantidades. 

Estudiosos como Agranionih (2008), Rosas (2008) e Signorini (2007) indicam alguns 

atributos relevantes do Sistema de Numeração Decimal, a saber: 

 É econômico: com apenas dez símbolos combinados de formas diferentes entre si, 

pode-se registrar qualquer quantidade. Faz uso de dez símbolos que são os algarismos 

indos-arábicos para representar qualquer número desejado: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 

 É um sistema de numeração posicional em que cada algarismo possui um valor de 

acordo com a ordem em que se encontra; 

 Possui base decimal, ou seja, a cada agrupamento de dez, forma-se um (re) 

agrupamento da ordem posterior; 

 Usa-se o zero para indicar ausência de unidades ou agrupamentos e quando a ordem 

decimal por ele representada completar um novo agrupamento com dez elementos, 

formando um grupo de ordem superior; 

 É aditivo. O resultado é obtido diante da composição somatória dos valores que os 

algarismos ocupam. Exemplo: 16 = 10 + 6; 

 É multiplicativo. Para se descobrir o valor posicional, multiplica-se o algarismo por 

10, 100, 1000 e sucessivamente de acordo com a ordem por ele representada. 

Exemplo: 532 = 5 X 10² + 3 X 10¹ + 2 X 10º. 

 

 

A construção do conceito de número e o entendimento das propriedades do Sistema de 

Numeração Decimal são conhecimentos fundamentais para a compreensão da leitura e da 

escrita numérica nos mais diversos contextos socioculturais, que eventualmente possam estar 
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inseridos. Sendo assim, evidencia-se a importância social da apropriação desses 

conhecimentos pelas crianças em seu período inicial de escolarização para que possam 

desenvolver habilidades sobre as notações numéricas e progredirem em seus conhecimentos 

matemáticos. 

Por conseguinte, o ensino do Sistema de Numeração Decimal não pode ser reduzido à 

simples transmissão das propriedades desse sistema de forma mecânica e sem significações 

para as crianças. Isso porque o Sistema de Numeração Decimal é um sistema notacional: “o 

termo notação refere-se para o que é externo à mente (...), a notação estabelece uma relação 

de “representar” entre um referente e um signo” (LEE, KARMILOFF-SMITH, apud 

BRIZUELA, p.24, 2006). 

Ao concebermos o Sistema de Numeração Decimal enquanto sistema notacional, 

atribuímos uma significação mais ampla para esse objeto de conhecimento e 

consequentemente sua aquisição. Pensamos que apenas a memorização de terminologias, 

como centena, dezena e unidade, assim como a composição e a decomposição de números de 

forma mecânica não garantem uma aprendizagem significativa, uma vez que, para 

compreender esse sistema, uma criança deve reconstruir, em sua mente, toda lógica 

organizacional desse sistema. 

Nesse sistema, os símbolos não representam apenas um conjunto de caracteres, mas, 

para além disso, há um conjunto de regras ou propriedades que define rigidamente como 

aqueles símbolos funcionam para poder substituir os elementos da realidade que notam ou 

registram. 

O Sistema de Numeração Decimal é uma criação realizada pela humanidade num 

percurso de milhares de anos. Em seu processo de construção, buscou-se atender às demandas 

sociais das civilizações. Por ser uma convenção social, esse conhecimento não é intrínseco ao 

homem, precisa ser sistematizado pela escola, de forma a garantir uma verdadeira 

compreensão dos conceitos inerentes a esse sistema, a conhecer: o conceito de contagem, de 

agrupamento, de agrupamento e troca, de valor posicional, o princípio aditivo, o significado 

do zero. 

Diante do exposto, acreditamos ser pertinente uma discussão sobre os principais 

conceitos a serem compreendidos pelas crianças durante a apropriação do Sistema de 

Numeração Decimal, a saber: 

Conceito de contagem: ao analisarmos as ações que a criança precisa realizar para 

contar objetos, fica evidente que o número resulta da síntese original da classificação e da 

seriação, como organizado por Rangel (1992): 
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 Juntar os objetos que serão contados, separados dos que não serão contados 

(classificação); 

 Ordenar os objetos para que todos sejam contados e somente uma vez 

(seriação); 

 Ordenar os nomes aprendidos para a enumeração dos objetos, utilizando-os na 

sucessão convencional, não esquecendo nomes e nem empregando o mesmo 

nome mais de uma vez; 

 Estabelecer a correspondência biunívoca e recíproca nome-objeto;  

 Entender que a quantidade total de elementos de uma coleção pode ser 

expressa por um único nome. 

 

Em síntese, contar é estabelecer a correspondência biunívoca termo a termo entre 

quatro tipos de elementos desse processo: os objetos, os gestos, o olhar e o nome dos 

números. 

Conceito de contagem por agrupamento: a organização de contagem por 

agrupamentos foi uma solução encontrada pela humanidade para atender à necessidade de 

contar grandes quantidades. Seu princípio fundamental é o raciocínio de superar a 

correspondência um a um, e contar a partir de grupos de objetos, nos quais o quantitativo de 

elementos seja similar de acordo com algum critério pré-determinado (base) (MOURA,  

1996).  

Ainda se tratando do conceito de agrupamentos, temos duas categorias a serem 

compreendidas pelas crianças: o agrupamento simples e o agrupamento complexo. No 

agrupamento simples, ao se deparar com uma quantidade, o sujeito estabelece agrupamentos, 

permanecendo estável a quantidade de elementos dos grupos, até que não se possam formar 

mais grupos.  

 
 

Figura 2.1 - Exemplo de agrupamento simples 

 

 

 

Fonte: TV Escola/ Salto para o Futuro, 2014. 
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O agrupamento complexo requer que o sujeito não apenas forme grupos, mas realize 

grupos de grupos. 

 

 
Figura 2.2 - Exemplo de agrupamento complexo 

 

 

Fonte: TV Escola/ Salto Para O Futuro, 2014. 

 

Conceito de agrupamento e troca: possui a regularidade na qual a passagem de um 

grupo para a posição imediatamente superior só será feita mediante agrupamentos de 10, ou 

seja, 10 elementos de um agrupamento equivalem a um elemento da ordem que lhe é 

imediatamente superior, assim, cada grupo de unidades de uma dada ordem é trocado por uma 

unidade da ordem superior. 

Conceito de valor posicional: isso significa que a posição ocupada por cada 

algarismo em um número altera o seu valor em uma potência de 10 (na base 10) para cada 

casa de ordem consecutivamente superior. Isto é, cada posição confere ao algarismo um valor 

dez vezes maior que a posição a sua direita ou, em um número, todo algarismo escrito à 

esquerda de outro vale dez vezes mais que se estivesse no lugar desse outro (IFRAH, 1997). 

Assim, em nossa notação, o número 178 = 1 x 10² + 7 x 10¹ + 8 x 10 a potência zero. 

Os princípios que regem esse sistema precisam ser compreendidos pelas crianças e, 

para tanto, é imperativo que saibamos propor situações que levem a essa compreensão, no 

sentido de contribuir para a construção da “consciência numérica”. Então, é importante que os 

aprendizes estejam imersos em um ambiente com os mais diferentes materiais de contagem, 

mas apenas esse contato não garantirá uma aprendizagem significativa sobre este sistema. 

Faz-se necessário promover atividades de reflexão sobre as características do nosso sistema 

de numeração que permitam constantemente o levantamento de hipóteses sobre suas escritas e 

leituras, bem como seus significados em diferentes contextos sociais. 

O exemplo de atividade que permite reflexão sobre o SND são os jogos com regras 

estruturadas nas regularidades deste sistema numérico. Em tais jogos, ao se apropriar das 

regras, a criança tem contato com os conceitos a serem construídos, ou seja, assimilando as 

regras do jogo, ela estará ludicamente se apropriando dos princípios que regem a organização 

desse sistema numérico. 
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Tais jogos, aliados aos registros escritos e orais sobre as regras e as ações 

desenvolvidas no jogo, figuram-se, a princípio, como importantes ferramentas pedagógicas na 

direção da sistematização desse objeto de conhecimento. Em relação ao jogo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais informam que: 

 
Além de ser um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o jogo é 

uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos. 

Supõe um fazer sem obrigação externa e imposta (...). A participação em jogo de 

grupo também representa uma conquista cognitiva, emocional, moral e sócia para a 

criança e um estímulo para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. (BRASIL, 

1997, p.35) 
 

 

De acordo com os pressupostos da criança enquanto protagonista de sua aprendizagem 

Matemática, discutidos acima, percebemos que a mediação pedagógica do professor ganha 

um importante espaço de reflexão em nosso trabalho, visto que, qualquer aprendizagem 

significativa da Matemática, seja do conceito de Sistema de Numeração Decimal ou de outro 

conceito a ser introduzido, aprofundado e consolidado durante o Ciclo de alfabetização, 

depende da qualidade da mediação realizada pelo professor.  

A mediação pedagógica e a construção de um ambiente de interações, pautadas na 

ideia da criança se percebendo como construtora do SND, implicam desenvolver, por meio 

dos mais diferentes recursos didáticos, episódios de aulas de Matemática, nos quais as 

crianças reflitam sobre as regularidades do SND, colocando em jogo suas hipóteses e 

reformulando-as no processo de assimilação das propriedades do mesmo. Tais recursos e 

ferramentas didáticas para o ensino e a aprendizagem dos conceitos envolvidos no SND no 

Ciclo de alfabetização serão foco de nossa discussão no item que prossegue. 

 

 

2.4  O ensino do Sistema de Numeração Decimal no Ciclo de alfabetização: a criança 

como protagonista de sua aprendizagem 

 

 

O Sistema de Numeração Decimal é um conhecimento socialmente construído em um 

processo histórico-cultural, em que as diferentes civilizações e os distintos grupos culturais 

foram elencando o que era relevante e construindo significados para a ideia desse sistema 

como um conjunto de regras particulares que envolvem a escrita das quantidades baseada nos 
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agrupamentos de dez. Tais significados são viabilizados ao sujeito pelo grupo social no qual 

se encontra inserido.  

Para compreender a lógica organizacional desse sistema, ou seja, a noção de valor 

posicional elaborada pelo homem para simplificar o cálculo e o registro de grandes 

quantidades com o uso de poucos símbolos, em que um mesmo símbolo pode representar 

valores diferentes, a depender da posição ocupada na estrutura do número, o sujeito passa por 

um constante processo de significação e ressignificação à medida que opera em suas relações 

com esse objeto de conhecimento. 

Por ser um conhecimento social de caráter cotidiano, partimos do pressuposto de que 

toda criança encontra-se imersa em um contexto sociocultural, no qual a leitura e a escrita dos 

números e a sua utilização social já se fazem presentes em suas vivências, permitindo que as 

mesmas elaborem desde cedo hipóteses e concepções próprias a respeito das primeiras noções 

desse objeto de conhecimento. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), as crianças, dos mais diversos 

contextos socioeconômicos e culturais, trazem consigo um conjunto de experiências informais 

sobre numeração, construído em sua vivência cotidiana. Sobre isso, os PCN afirmam: 

 
Os conhecimentos a respeito dos números naturais são construídos num processo em 

que eles aparecem como um instrumento útil para resolver determinados problemas 

e como um objeto que pode ser estudado por si mesmo. Sua utilidade é percebida 

pelas crianças antes mesmo de chegarem à escola; elas conhecem números de 

telefone, de ônibus, lidam com preços, numeração de calçado, idade, calendário 

(BRASIL, 1997, p. 65).  

 

 

Em consonância com as ideias dos PCN, Parra (1996) fala que a criança, bem antes de 

entrar na escola, já compartilha da escrita numérica fora dela. Experiências com números 

(símbolos, contagem, diferentes funções dos números, marcação de tempo, medidas, sistema 

monetário, dentre outras) compõem seu repertório de saberes e auxiliam-na a interpretar e 

interagir nas situações da vida. 

Com o início da escolarização, institui-se formalmente o processo de alfabetização 

matemática. Os conhecimentos prévios das crianças precisam ser ampliados, sistematizados e 

ressignificados pela escola. Para Gomez Granel, “[...] a aquisição do conhecimento e da 

linguagem matemática formal só ocorre graças à escolarização e à instrução intencional” 

(GRANEL, 1998, p. 23). Para tanto, o ensino deve perpassar pelo conhecimento que a criança 

já demonstra ter sobre os números e avançar em direção ao conhecimento científico 

(LERNER, 1995). 
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A construção do conceito de número e a compreensão do SND são alicerce para a 

utilização da leitura e da escrita do número nos mais diversos contextos socioculturais. 

Compreender o arcabouço decimal, tanto quanto o posicional do sistema numérico viabiliza 

ao aluno desenvolver habilidades fundamentais no seu processo inicial de alfabetização 

matemática, dentre elas operar com os números. 

Embora o SND seja um conteúdo de uso cotidiano, Lerner (1995) ressalta que o 

mesmo é um objeto de conhecimento muito complexo. Tal dificuldade origina-se na própria 

gênese de sua criação, processo que a humanidade levou milhares de anos (LERNER e 

SADOVSKY, 1996). 

O Sistema de Numeração Indo-arábico, que utilizamos atualmente e com o qual as 

crianças interagem, é organizado por propriedades específicas que regem sua organização 

composicional. Ele é constituído por dez algarismos que, articulados entre si, possibilitam 

representar qualquer número. Um mesmo símbolo tem diferentes valores de acordo com a 

posição que ocupa. Essa lógica estrutural possibilita uma grande economia, em compensação 

torna a notação intrincada para as crianças que iniciam a interação com ela.  

O ensino do SND no Ciclo de alfabetização não pode se resumir à transmissão 

expositiva, mecânica e sem significados do conjunto de regras, fórmulas e terminologias, 

como dezenas, centenas ou milhares, ordens, classes, valor absoluto, valor relativo. Nem tão 

pouco se deve entender que, pelo simples fato de escrever um número por extenso e saber 

decompor em ordens e em classes de forma inconsciente, a criança já tenha se apropriado de 

todos os princípios subjacentes a esse conhecimento. 

O SND, por ser um sistema posicional, oculta algumas relações que as crianças não 

descobrem espontaneamente. Portanto, para um aprendizado efetivo do SND, é necessário 

que a criança reconstitua os princípios e as regularidades que regem a organização escrita de 

tal sistema, por meio de atividades mais práticas, que mobilizem reflexões, e menos teóricas, 

com as quais os alunos apenas reproduzem terminologias sem realmente compreenderem os 

conceitos elementares que envolvem esse conhecimento, a saber: contagem, agrupamentos, 

troca e valor posicional (GOLBERT, 2003).  

Na visão de Carvalho (2010), para a criança perceber as regularidades do SND, ela 

necessita vivenciar situações de contagem, para que realize trocas e compreenda os preceitos 

das ordens numéricas a partir de situações que façam sentido para as crianças, pois quando as 

crianças elaboram e examinam escritas numéricas e ponderam sobre elas, constroem 

regularidades cuja elaboração alicerça o processo de conceitualização do Sistema de 

Numeração Decimal. 
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As proposições curriculares oficiais para o ensino do SND, apresentadas nos PCN de 

Matemática (BRASIL, 1997), propõem que o trabalho com números para o primeiro Ciclo do 

Ensino Fundamental deve, entre outras aprendizagens, oportunizar ao aluno: 

 
Utilização de diferentes estratégias para quantificar elementos de uma coleção: 

contagem, pareamento, estimativa e correspondência de agrupamentos; contagem 

em escalas ascendentes e descendentes de um em um, de dois em dois, de cinco em 

cinco, de dez em dez, etc., a partir de qualquer número dado; formulação de 

hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de algarismos 

e da posição ocupada por eles na escrita numérica; leitura, escrita, comparação e 

ordenação de notações numéricas pela compreensão das características do sistema 

de numeração decimal (base, valor posicional). (BRASIL, 1997, p. 50) 
 

 

O documento orienta que o ensino das notações numéricas deve tomar, como ponto de 

partida, os números que as crianças conhecem, sem a utilização inicial da explicitação das 

ordens que compõem uma escrita numérica (unidades, dezenas e centenas). Além disso, 

sugere que o professor deve oportunizar aos alunos exporem suas hipóteses sobre as escritas 

numéricas, pois a partir das conjecturas elaboradas, os professores podem organizar novas 

ações didáticas.  

O mesmo documento salienta, ainda, que o trabalho nessa vertente favorece a 

confiança do aluno na sua própria capacidade de aprender Matemática, e que, aliada à 

oportunidade de exploração de um bom repertório de situações-problema, contribui para o 

aluno avançar no processo de construção de conceitos. Assim, os PCN de Matemática expõem 

que: 

 
As escritas numéricas podem ser apresentadas, num primeiro momento, sem que 

seja necessário compreendê-las e analisá-las pela explicitação de sua decomposição 

em ordens e classes (unidades, dezenas e centenas). Ou seja, as características do 

sistema de numeração são observadas, principalmente por meio da análise das 

representações numéricas e dos procedimentos de cálculo, em situações-problema. 

(BRASIL, 1997, p. 48) 

 

 

Pensar numa prática pedagógica em que os alunos se vejam como sujeitos ativos na 

construção dessas regras e das estruturas organizativas do sistema é imperativo, de forma que, 

a cada novo contato com a temática, os alunos possam atribuir novos e mais complexos 

significados às regras que alicerçam o sistema numérico. Para esse fim, a escola deve estar 

especialmente atenta para oferecer às crianças um ambiente rico em oportunidades de 

vivenciarem situações, contextos e materiais que as levem a explorar, cada vez mais, os 

números, suas escritas, suas leituras e seus usos. 
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Partimos do pressuposto que, durante o Ciclo de alfabetização, os conceitos 

matemáticos devem ser abordados a partir de situações lúdicas, como os jogos que envolvem 

contagem de objetos, apoiados nas regras do sistema. Dessa forma, aprender a jogar o jogo 

resulta, em última instância, em apropriar-se das regras do SND. 

Com esses jogos, pensa-se na criança enquanto protagonista da aprendizagem do 

SND, favorecendo novas possibilidades de prática pedagógica num ambiente de comunicação 

entre os alunos que privilegie as interações em sala de aula. Tais jogos, aliados aos materiais 

manipulativos e a mediações docentes que promovam situações que desestabilizem os alunos 

e os movam encontrar meios de agir eficazmente para resolver problemas (VERGNAUD, 

2009), são importantes ferramentas didáticas para o ensino e a aprendizagem do SND no 

Ciclo de alfabetização. Essa discussão será o ponto central da próxima seção deste capítulo. 

 

 

2.5  SND: conceitos matemáticos articulados com jogos de regras 

 

 

Os sujeitos se desenvolvem dentro de um processo histórico, e sua formação 

intelectual evolui por meio das relações sociais, mediadas por instrumentos físicos (objetos) e 

psicológicos (signos). A inserção na cultura e o uso de tais ferramentas permitem o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores (atenção, memória, abstração etc.), 

mecanismos voluntários, propulsores dos processos de aprendizagem (VYGOTSKY, 2002).   

O jogo é um importante instrumento físico a ser utilizado como recurso didático na 

alfabetização matemática. Possui características particulares que dão a ele um status 

diferenciado, como as regras que necessitam ser respeitadas durante toda a partida. 

O jogar favorece a zona de desenvolvimento proximal, isto é, a distância entre o nível 

de desenvolvimento real que determina o que a criança já é capaz de fazer sozinha e o 

potencial, a capacidade de aprender com o auxílio de outra pessoa. Em ambos os processos, o 

jogo media a interação do sujeito com o objeto do conhecimento e suas ações com 

significados.  

Assim, a função didática do jogo para a alfabetização matemática está na possibilidade 

do conceito matemático ir sendo explorado na ação de jogar, no processo de reflexão e 

elaboração de procedimentos pessoais para a resolução dos problemas que surgem durante a 

partida. Além, de oportunizar o pensamento flexível e estratégico, pois ao observar as 
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regularidades presentes na ação do jogo ou, ainda, na resolução dos problemas encontrados no 

jogo, é possível ao sujeito elaborar previsões de jogadas, fazer conjecturas, rever e mudar 

estratégias de ação. Atos que, se explorados com frequência, permitem mudanças no 

desenvolvimento das funções psicológicas que resultam em ações mentais mais complexas.  

Ao propor jogos para o ensino do SND no Ciclo de alfabetização, é importante atentar 

para a necessidade de planejar o ambiente da sala onde serão desenvolvidos os jogos. Esse 

ambiente deve ser propício à investigação, pautado na interação dialógica entre os alunos e 

entre estes e o professor, no qual possam ser evidenciadas as estratégias de raciocínio no 

transcorrer da atuação. 

Os jogos matemáticos com regras estruturadas nas propriedades do SND, 

especificamente a contagem, o agrupamento, o posicionamento e o registro simbólico, são 

importantes aliados na construção dos conceitos concernentes a este sistema numérico. 

Consideramos que, ao vivenciar um jogo nessa configuração, o aluno, ao interagir com as 

regras que regem essa atividade lúdica, estará a princípio assimilando estruturas fundamentais 

para a construção da noção de número no sistema decimal. 

É mister considerar a importância da ordenação gradativa em que tais conceitos irão 

aparecendo nos jogos, portanto, faz-se necessário assegurar nos planejamentos de aula a 

evolução gradual desses conceitos. Assim, inicia-se com os jogos voltados para a estrutura de 

contagem por agrupamentos, seguindo posteriormente com os jogos que favoreçam a ideia de 

valor posicional. Essa opção didática respeita a lógica estrutural de organização deste sistema 

construído no processo histórico de quantificação de grandes quantidades. 

Vale ressaltar que, no período destinado ao Ciclo de alfabetização, as crianças 

encontram-se numa faixa etária entre os seis e os oito anos, fase de transição entre os estágios 

pré-operatório e operatório-concreto, segundo a teoria do desenvolvimento cognitivo, 

elaborada a partir da Epistemologia Genética, estudada por Piaget, cujas características 

centrais são, portanto, a transformação dos esquemas de ação em esquemas mentais e a 

possibilidade que a criança adquire de pensar por meio de problemas, mentalmente, embora 

ainda necessite de objetos concretos, do mundo real, para apoiar o pensamento (PIAGET, 

1975). 

Concluímos então que, durante o Ciclo de alfabetização, é relevante que os jogos com 

regras apoiadas nas propriedades do SND sejam realizados, utilizando-se como recurso os 

diferentes tipos de materiais de manipulação, visto que seu uso possibilita aos alunos uma 

visualização e uma possibilidade de experiências lógicas por intermédio de diferentes formas 

de representação de relações Matemáticas. Nesse sentido, os materiais manipulativos são um 
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interposto entre as situações-problema do mundo real e do campo da abstração e os seus 

respectivos símbolos escritos (BEHR et al, 1983).  

De acordo com os PCN de Matemática (BRASIL, 1998), um dos principais eixos 

norteadores do ensino para essa disciplina no Ensino Fundamental é a utilização dos recursos 

didáticos numa perspectiva problematizadora. Isso significa que não basta apenas 

proporcionar o contato dos alunos com tais recursos. Para que ocorra um aprendizado 

significativo, é preciso que a mediação docente não se esgote na simples ação motora, e sim 

nas situações instigantes, nas quais os alunos possam mobilizar operações cognitivas 

propulsoras de construção de conceitos matemáticos (KAMII e HOUSMAN, 2002). 

Dessa forma, o processo de mediação pedagógica ganha importância nas nossas 

reflexões, revelando que toda aprendizagem significativa da Matemática, numa perspectiva 

que conceba o aluno enquanto sujeito ativo no processo de aprendizagem desse sistema, 

mesmo sendo um sistema numérico construído historicamente pelas civilizações antigas, ou 

de outros conceitos matemáticos, depende da qualidade da mediação realizada pelo professor. 

A mediação pedagógica e a construção de um ambiente matematizador pautadas nas 

interações verbais e nas negociações de sentido matemático, enquanto pressupostos para a 

alfabetização matemática nos três anos iniciais do Ensino Fundamental serão o centro de 

nossa discussão no próximo capítulo, no qual discutiremos os fundamentos teórico-

metodológicos em que as crianças, em processos de alfabetização matemática, se percebam 

como protagonistas de suas aprendizagens e desenvolvam autonomia intelectual. 
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CAPÍTULO III  

                                                                                        APORTES TEÓRICOS              
  

 

 

Dedicaremos este capítulo para a apresentação dos aportes teóricos que sustentam 

nosso estudo sobre os fundamentos teórico-metodológicos para a alfabetização matemática na 

perspectiva da criança enquanto protagonista da construção de seu conhecimento.  

Iniciaremos tratando a respeito da construção de um ambiente matematizador. Para 

isso, faremos referência às interações verbais, às negociações de sentido matemático e à sua 

importância no processo de ensino e aprendizagem da Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Na sequência, discutiremos sobre o papel da mediação pedagógica na promoção de um 

ambiente propício às aprendizagens matemáticas no Ciclo de alfabetização, enfatizando a 

comunicação oral do pensamento matemático enquanto prática metacognitiva que favorece a 

negociação de significados matemáticos e a autonomia intelectual das crianças. 

Por fim, discorreremos sobre a Teoria das Situações Didáticas, proposta por Guy 

Brousseau (1986), por compreendermos ser um aporte teórico que qualifica a discussão das 

interações orais como ferramenta didática que potencializa as aprendizagens durante a 

alfabetização matemática. 

 

 

3.1 Negociações matemáticas: o papel das interações verbais na construção de um 

ambiente matematizador 

 

 

Por muito tempo, o ensino da Matemática baseou-se apenas numa concepção 

formalista (FIORENTINI, 1995), segundo a qual a Matemática tem uma linguagem própria, 

de caráter restrito, isto é, uma linguagem alicerçada em fórmulas, símbolos e leis 

estabelecidas por regras previamente construídas. 

De acordo com essa concepção, a linguagem matemática é caracterizada pela sua 

autonomia do mundo real, prioriza-se, assim, sua função formal em detrimento à compreensão 

de seus significados. Nesse sentido, o que constatamos ainda hoje, nas aulas de Matemática, é 

um ensino repleto de símbolos e algoritmos usados frequentemente pelos professores, não 
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porque seja necessário para demonstrar um conceito, mas porque se convencionou o seu uso, 

sem qualquer reflexão crítica sobre os padrões de ensino desse campo do saber (ALMIRO, 

1997).  

Essa concepção restringe a Matemática ensinada na escola à memorização de 

fórmulas, símbolos e exercícios exaustivos, o que perpetua, para muitos alunos, uma ideia 

negativa dessa disciplina, como desprovida de sentido, de linguagem abstrata indecifrável, 

levando-os a desistirem de tentar encontrar um sentido para a Matemática que é ensinada na 

escola.  

Entendemos, sim, que o conhecimento matemático tem sido elaborado, reelaborado e 

ampliado ao longo do processo histórico, apresentando-se, dessa forma, como um saber 

científico dinâmico, com signos e símbolos próprios desse campo de saber, que se configura 

em uma linguagem formal. Porém tais signos e símbolos foram construídos de acordo com as 

necessidades da humanidade, respondendo às demandas sociais do momento histórico. 

É na transposição da Matemática formulada pela comunidade científica para a escola 

que surge a linguagem matemática escolar, momento em que, de acordo com Granell (1997), 

há uma junção entre a linguagem formal e a linguagem natural. Esta última pode ser 

entendida como a linguagem que trata da vida cotidiana, das interações sociais, ajustada às 

situações e às necessidades de cada indivíduo em seu cotidiano.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática para o Ensino 

Fundamental I salientam que a Matemática precisa estar ao alcance de todos, e democratizar 

seu ensino deve ser o objetivo prioritário do professor (BRASIL, 2007). Em concordância a 

essa proposição, Nacarato, Mengali e Passos afirmam que “a Matemática precisa ser 

compreendida como um patrimônio cultural da humanidade, portanto um direito de todos” 

(2009, p. 33 e 34). 

Nesse sentido, o professor necessita promover, em sua sala de aula, um ambiente 

propício à construção de significações e conceitos matemáticos, favorecendo ao aluno realizar 

conexões desse saber com o mundo real, partindo de seus conhecimentos prévios, de sua 

linguagem natural, para um saber cada vez mais elaborado, formal, indo em direção à 

construção de uma linguagem própria da Matemática.  

Numa perspectiva de trabalho de construção de conceitos matemáticos em que se 

considere a criança como protagonista da construção de sua aprendizagem, é imperativo que a 

mesma construa suas aprendizagens matemáticas num ambiente problematizador de 

negociações de sentido matemático, no qual os alunos possam matematizar, ou seja, ler, 

escrever, levantar e testar hipóteses, registrar resultados provisórios, compartilhar diferentes 
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estratégias, construir argumentos matemáticos, formular conceitos e construir significados 

matemáticos. Skovsmose afirma que “matematizar significa, em princípio, formular, criticar e 

desenvolver maneiras de entendimento. Ambos, alunos e professores, devem estar envolvidos 

no controle desse processo, que, então, tomaria uma forma mais democrática” 

(SKOVSMOSE, 2001, p. 51).  

Assim, concordamos com Nacarato, Mengali e Passos quando asseguram que a 

principal característica de um ambiente propício às aprendizagens matemáticas é a relação 

dialógica de negociação de sentido matemático. As autoras afirmam que: 

 

Assim, a primeira característica desse ambiente de aprendizagem é a relação 

dialógica que se estabelece na sala de aula entre os alunos e entre estes e o professor. 

É o ambiente de dar voz e ouvidos aos alunos, analisar o que eles têm a dizer e 

estabelecer uma comunicação pautada no respeito e no (com)partilhamento de ideias 

e saberes. (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2009, p. 42). 

 

 

Num ambiente matematizador, a prática de negociação de significados acontece por 

meio da comunicação dialógica. Para Freire (2005), ensinar é criar possibilidades para a 

produção e a construção de conhecimento. Nesse sentido, tal ambiente favorece tanto o 

professor quanto o aprendiz, pois a partir das discussões estabelecidas, das diferentes 

respostas obtidas, o professor pode aprender mais sobre o raciocínio de cada aluno e perceber 

a natureza das respostas, realizando assim intervenções apropriadas. Da mesma forma, os 

alunos têm a oportunidade de gradativamente irem se apropriando da linguagem matemática 

de forma ativa e interativa. Como afirmam Nacarato, Mengali e Passos em seu estudo: 

 

Propiciar um ambiente de comunicação e de interação na sala de aula é acreditar que 

os alunos aprendem uns com os outros quando se comunicam. Para o professor, esse 

ambiente fornece informações importantes de como seus alunos pensam e de como 

estão elaborando conceitos, o que lhe possibilita tomadas de decisões quanto ao 

planejamento de suas aulas (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2009, p. 74). 

 

 

Na alfabetização matemática, se os alunos são mobilizados a uma prática dialógica, se 

estimulados a se comunicarem matematicamente uns com os outros e com o educador, tendo 

oportunidade de refletir sobre seus próprios conhecimentos, organizar, explorar e esclarecer 

suas estratégias, comunicando oralmente suas descobertas, dúvidas e ouvindo, de confrontar 

suas ideias com às dos outros, compreenderão os conceitos e os significados envolvidos nessa 

linguagem de forma significativa.  

A constituição de um ambiente de aprendizagens matemáticas deve assegurar 

oportunidades para os alunos falarem nas aulas fazendo com que sejam capazes de conectar 
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sua linguagem, seus conhecimentos, suas experiências pessoais com a linguagem própria da 

Matemática.  

É preciso, então, promover a comunicação dialógica, pedindo aos alunos que 

esclareçam e argumentem sobre suas respostas, que reflitam frente às ideias dos outros, que 

considerem pontos de vista divergentes dos seus. Na essência, o diálogo capacita os alunos a 

falarem de modo significativo sobre seus conhecimentos matemáticos, suas estratégias de 

resolução, suas aprendizagens, a conhecerem e a respeitarem outros pontos de vista, a 

testarem novas estratégias, a terem consciência do que eles realmente sabem e daquilo que 

ainda precisam aprender. Nesse sentido, Nacarato, Mengali e Passos frisam que: 

 

O aluno sente-se à vontade para expressar sua maneira de pensar, possibilitando o 

aparecimento de diferentes estratégias de pensamento, o que significa uma riqueza 

muito grande nas aulas de matemática, até mesmo porque, nessa perspectiva, o 

aluno compreende que para uma mesma situação existem diferentes formas de 

resolução, é preciso, apenas, arriscar (Nacarato, Mengali e Passos, 2009, p. 118). 

 

 

Esse entendimento sustenta-se em Vygotsky, que nos direciona a ser a favor da 

aprendizagem na perspectiva da interação, especificamente em Matemática. Para esse autor, 

“a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas sim uma relação mediada, 

sendo os sistemas simbólicos os elementos intermediários entre o sujeito e o mundo” 

(VYGOTSKY, 1991, p.34). 

Entender a aprendizagem em Matemática como um processo que depende 

essencialmente do sujeito que aprende e das relações que ele estabelece entre conceitos e 

representações implica, necessariamente, em mudanças de paradigma, rompendo com o 

padrão de um ensino voltado à repetição para um ensino voltado à análise, à reflexão e à 

construção de conhecimentos.  

Nesse cenário, a escola tem um papel fundamental: possibilitar a construção de um 

ambiente propício para o desenvolvimento da cultura do pensamento e da autonomia 

intelectual. Pensar é uma das ações mais complexas dos seres humanos, é uma atividade 

mental que abrange os fenômenos cognitivos, distinguindo-se da emoção e da vontade. 

(FERREIRA, 1999).  

Na alfabetização matemática, período em que as crianças estão iniciando a construção 

dos conceitos básicos da Matemática, devem ser asseguradas propostas didáticas que 

promovam atitudes reflexivas de incentivo constante das disposições para o ato de pensar, 

isso inclui um trabalho intencional que estimule as operações cognitivas, como: percepção, 

atenção, simbolização, seleção, memorização, generalização, avaliação, entre outros, cujo 
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resultado operativo nomeamos de pensamento, construto imprescindível para a formação de 

conceitos matemáticos. Davis e Nunes afirmam que “(...) claro que se aprende a pensar em 

muitos e diversificados lugares, mas só a escola pode fazê-lo de forma intencional e 

sistemática” (DAVIS e NUNES, 2005, p.209). 

Opinião também compartilhada por Stewart: 

 

A Matemática não é só cálculo. Quase todo mundo acaba por aprender a calcular 

(...). A Matemática não é só símbolos e contas. Estas são apenas ferramentas do 

ofício – semifusas, e colcheias e exercícios para cinco dedos. A Matemática é pensar 

– sobre números e probabilidade, acerca de relação lógica, ou sobre gráficos e 

variações, porém acima de tudo pensar (STEWART, 1996, p.14, apud BELLINE e 

RUIZ, 2001, p. 9). 

 

 

Na resolução de situações matemáticas desafiadoras, as operações cognitivas assumem 

a identidade de raciocínio, ou seja, elas exigem todo um esforço cognitivo com base nos 

conhecimentos prévios, no estabelecimento de relações, em generalizações, e, dessa forma, na 

elaboração de novas possibilidades de resolução.  

Dentre as distintas formas de raciocinar, destacam-se a dedutiva e a indutiva. A 

primeira parte do geral para o específico, ou seja, relaciona-se a aplicabilidade de ideias gerais 

às experiências particulares, envolvendo planejamento e solução de problemas. Já o raciocínio 

indutivo faz referência ao processo pelo qual as relações entre os fatos são estabelecidas, 

criando-se padrões e estabelecendo generalizações a partir deles, ou seja, o raciocínio indutivo 

é a ação de elaborar novos conhecimentos a partir das experiências anteriores, evidenciando, 

desse modo, que a aprendizagem, particularmente a da Matemática, depende, em grande 

parte, dos raciocínios dedutivos e indutivos, de forma que as experiências subsidiam a 

construção de generalizações e de novas relações, de modo a contribuir na elaboração de 

novos conceitos. 

Aprender Matemática em um ambiente problematizador que assegure a mobilização 

das operações cognitivas responsáveis pelo desenvolvimento do raciocínio matemático é o 

pressuposto norteador do espaço de interlocução, numa comunidade de aprendizagem 

colaborativa (NACARATO, 2009), na qual os alunos são estimulados a discutir 

matematicamente, a levantar hipóteses, a observar regularidades, a construir argumentos 

matemáticos, a testar conjecturas num movimento de negociação de sentido para a 

Matemática vivenciada. 

Tal ambiente possibilita ao aluno construir novos conceitos e gradativamente se 

apropriar da linguagem própria da Matemática, como proposto por Skovsmose (2000), que 

advoga um espaço de aprendizagem em que os alunos possam matematizar, ou seja, 
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estabelecer formas matemáticas de entender o mundo. Nesse ambiente matematizador, “os 

alunos podem formular questões e planejar linhas de investigação de forma diversificada. Eles 

podem participar do processo de investigação” (ALRØ, SKOVSMOSE, 2006, p. 55). 

Nesse ambiente de aprendizagens matemáticas significativas, o movimento de 

elaboração conceitual se realiza a partir das interações entre aluno-aluno e entre estes e o 

professor, numa relação horizontal, em que todos aprendem e colaboram com a aprendizagem 

do outro. Como explicitado por Vygotsky: 

 
As interpretações realizadas pelas crianças sobre suas formulações ou sobre as dos 

colegas em parceria com mediações intencionais docentes são muito importantes 

para a construção dos conceitos trabalhados, pois possibilitará a passagem dos 

conceitos espontâneos aos científicos (VYGOTSKY, 2001, p.383). 

 

 

Nessa perspectiva, a interação não implica necessariamente na concordância entre os 

sujeitos do processo. Nesse espaço, as discordâncias entre alunos ou entre alunos e professor 

são avaliadas positivamente, pois tais práticas oportunizam conflitos de ordem cognitiva, 

provocando rearranjos nas operações mentais superiores, possibilitando, aos atores dessa 

interação, a reavaliação, a validação e a ampliação de conceitos e negociações de significados, 

o que favorece a construção do raciocínio matemático e a apropriação de conceitos científicos 

durante a alfabetização matemática.  

 

 

3.2 O ambiente de negociações de sentido matemático no Ciclo de alfabetização e o papel 

do professor 

 

 

A sala de aula é um ambiente formativo que ocupa uma posição essencial no processo 

de ensino e aprendizagem. No período da alfabetização matemática em particular, ela se 

constitui num espaço de trocas, descobertas, socialização e construção de saberes. As crianças 

nela estarão imersas no processo de aquisição da língua natural e da linguagem matemática.  

Compreendemos, dessa forma, que, nesse espaço dinâmico e privilegiado, no sentido 

das interações nele presentes, a qualidade das aprendizagens está atrelada em grande parte às 

concepções, às decisões, ao planejamento e à prática do professor. 

Os documentos oficiais norteadores do ensino da Matemática no Brasil, dentre eles os 

PCN, estão em consonância com a tendência mundial de transformação da prática pedagógica 

nas aulas de Matemática. Isso pode ser constatado pela mudança curricular em vários países. 
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Práticas que privilegiam o discurso explicativo do professor e os exercícios repetitivos 

baseados na memorização de fórmulas têm sido consideradas, pelos educadores matemáticos, 

ações que não proporcionam o movimento de elaboração conceitual dos alunos, além de não 

favorecerem as habilidades cognitivas necessárias à aprendizagem significativa da 

Matemática. As Normas para o Currículo e Avaliação da Matemática Escolar, do National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM), indicam, por exemplo, que: 

 

Representar, falar, ouvir, escrever e ler são competências básicas de comunicação e 

devem ser encaradas como parte integral do currículo de Matemática. Questões 

exploratórias que encorajam a criança a pensar e a explanar o seu pensamento, 

oralmente ou por escrito, ajudam-na a compreender claramente as ideias que quer 

exprimir (NCTM, 1991, p. 34) 

 

 

Concordamos com as afirmações supracitadas quando entendemos a comunicação 

dialógica em sala de aula como uma importante estratégia de ensino significativo para a 

Matemática. O confronto entre o pensamento individual da criança e o pensamento do 

professor com o dos demais colegas da classe pode suscitar interações riquíssimas, que, por 

meio das discussões estabelecidas, corroboram na construção reflexiva e gradativa dos 

pensamentos dedutivos e indutivos importantes para aquisição das ideias matemáticas. 

Nesse contexto, o papel do professor alfabetizador enquanto mediador dos processos 

interativos instituídos nas aulas de Matemática é decisivo para a qualidade das aprendizagens 

matemáticas das crianças. As operações mentais do aluno são fortemente influenciadas pelas 

condições discursivas que o professor proporciona em sua sala de aula, cabendo a ele escolher 

opções metodológicas que privilegiem a comunicação dos alunos.  

Nesse caso, o recurso oral passa a ser uma ferramenta potencializadora de negociações 

de sentido matemático e, consequentemente, de formação efetiva de comunidades de 

aprendizagem no Ciclo de alfabetização. Isso dialoga com a ideia de Bruner (1997) citada por 

Nacarato, Mendes e Passos, “Como toda produção social, esses processo de significação 

implica partilha, comunicação e interação” (BRUNER, 1997, p.23, apud NACARATO, 

MENDES, PASSOS, 2009, p. 83). 

Assim, a ação docente que se exige atualmente ultrapassa a simples transmissão de 

informações. Compreende-se que o professor é um sistematizador de situações ricas e 

problematizadoras que aproximem seus alunos dos conhecimentos e da linguagem 

matemática, de forma a contribuir com a cultura do pensar em sala de aula. Como nos dizem 

Nacarato, Mengali e Passos, dentro desse cenário de aprendizagem, é requerida do professor 

uma nova postura e argumentam:  
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Ele continua tendo papel central na aprendizagem do aluno, mas de forma a 

possibilitar que esses cenários sejam criados em sala de aula; é o professor quem 

cria as oportunidades para a aprendizagem – seja na escolha de atividades 

significativas e desafiadoras para seus alunos, seja na gestão de sala de aula: nas 

perguntas interessantes que faz e que mobilizam os alunos ao pensamento, à 

indagação; na postura investigativa que assume diante da imprevisibilidade sempre 

presente numa sala de aula; na ousadia de sair da “zona de conforto” e arriscar-se na 

“zona de risco”. (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2009, p. 35) 

 

 

Ao adotar uma prática Interativa/Dialógica (MORTIMER e SCOTT, 2002), o 

professor tem maior possibilidade de alcançar êxito em sua ação de mediador entre os saberes 

matemáticos e o aluno. 

Elaborando situações problematizadoras e formulando questionamentos que 

mobilizem os alunos a refletirem sobre suas resoluções, o professor estimula a capacidade de 

raciocinar, de desenvolver estratégias pessoais de resolução, de elaboração de hipóteses e de 

argumentação, contribuindo de forma efetiva para o fortalecimento individual de cada 

integrante dessa comunidade de aprendizagem (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2009), 

bem como para a construção do autoconceito positivo, essencial para a criança no período da 

alfabetização matemática vencer a barreira da insegurança pessoal e acreditar em sua 

potencialidade de aprender Matemática. 

Planejar situações desafiadoras e contextualizadas que estimulem as diferentes 

operações mentais - analisar, observar, generalizar, comparar e argumentar - e assegurar, nos 

momentos da aula, a interação oral e a troca de ideias são alguns caminhos metodológicos que 

conduzem o professor à realização de um ensino da Matemática significativo e mais próximo 

do aluno. No entanto, é quando os alunos percebem que o foco da comunicação não está 

centrado no ato de responder corretamente a questionamentos docentes, mas, sobretudo, na 

finalidade de sua fala, que eles se percebem sujeitos ativos de suas aprendizagens.  

A transposição dos saberes matemáticos construídos historicamente para o espaço da 

sala de aula deve ter como premissa a adaptação da intencionalidade pedagógica à finalidade 

da criança. Consideramos relevantes para a alfabetização matemática alguns aspectos do 

papel do professor como mediador do processo interativo em sala de aula que são expostos no 

NCTM, nas Normas Profissionais para o Ensino da Matemática (NCTM, 1991, apud Romão, 

1998), entre eles destacam-se: 

 Propor atividades que promovam e desafiem o pensamento de cada aluno; 

 Promover um ambiente de escuta às ideias dos alunos; 
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 Pedir aos alunos que argumentem sobre suas ideias por meio de registros orais ou 

escritos; 

 Decidir em que momento e com que metodologia se deve introduzir notações da 

linguagem matemática considerando as possibilidades cognitivas dos alunos; 

 Gerenciar a participação dos alunos nas interações verbais e decidir quando e como 

encorajar cada aluno a participar.  

 

Para além dos aspectos apontados pelo NCTM, de acordo com Azerêdo e Rego 

(2011), a formação docente de um educador deve incluir a compreensão sobre a função e a 

potencialidade da utilização das interações orais em sala de aula. A construção de conceitos e 

a aquisição gradativa da linguagem própria da Matemática se darão a partir da inserção dos 

alunos num ambiente de negociações de significados, no qual são estimulados a explicar suas 

resoluções, a fazer conjecturas e a defender suas próprias ideias oralmente.  

Uma ação pedagógica nessa direção ultrapassa o entendimento do professor enquanto 

mediador do liame entre ensino e aprendizagem, pois essa mediação não é mais centrada na 

figura sujeito-professor, mas realizada pelas interações orais geradas em sala, pelas propostas 

problematizadoras e pela negociação de significados utilizados como ferramenta na 

construção dos conceitos matemáticos. 

 

 

3.2.1 A comunicação oral em Matemática: prática que contribui para a criança desenvolver 

posturas metacognitivas 

 

 

Historicamente o ensino da Matemática foi fundamentado em concepções e práticas 

relativas a uma perspectiva apriorística de ciência, na qual não existe espaço para a construção 

e a elaboração conceitual ativa do sujeito, pois seu ensino se baseia na transmissão e na 

reprodução mecânica de conteúdos. Tais convenções ainda são constatadas no ensino dessa 

disciplina nas salas de aula do Ciclo de alfabetização, o que tornou e torna o ensino da 

Matemática uma atividade extremamente excludente. 

Diante da realidade exposta, a partir da década de 1990, muitas pesquisas em 

Educação Matemática foram realizadas com a intenção de propor novas abordagens para o 

ensino dessa disciplina curricular, priorizando outras formas de fazer matemática que fossem 

além do “paradigma do exercício” (ALRØ, SKOVSMOSE, 2006). 
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Nessas pesquisas, o foco de interesse se apresenta na aprendizagem e no papel do 

professor e dos alunos, sendo estes últimos considerados protagonistas de suas próprias 

aprendizagens. Nesse cenário, destacam-se novos paradigmas para o ensino da Matemática, 

pautados na resolução de situações-problema, nas investigações matemáticas, nas interações 

orais e na negociação de significados matemáticos. As discussões que apresentamos em nosso 

estudo devem servir de referencial, de diretriz para o ensino dessa disciplina para o Ciclo de 

alfabetização.  

Dentre os novos direcionamentos para o ensino da Matemática citados anteriormente, 

interessa-nos, neste estudo, discorrer sobre o papel das interações orais nas aulas de 

Matemática, que aqui lhe conferimos os termos comunicação oral e prática de negociação de 

significados. Tema que consideramos significativo, em especial para a alfabetização 

matemática, visto que a comunicação faz parte da essência humana, e a sala de aula é um 

espaço privilegiado de interlocução.  

A comunicação oral envolve dialogar, registrar, compartilhar ideias com os outros, 

perguntar e responder, ouvir nossos próprios pensamentos e o que os outros têm a dizer. 

Assim sendo, comunicação e reflexão são ações indissociáveis. Ao se comunicar, cada aluno 

reflete sobre as situações que estão sendo debatidas, e isso possibilita a aprendizagem 

matemática num cenário de negociações de sentido. 

É na sala de aula, espaço convencional, que se realiza o encontro entre o professor, o 

aluno e os saberes matemáticos. Nessa relação interativa, a comunicação tem um papel 

imprescindível. Por meio dos diferentes tipos de linguagens (oral, gestual, artística, escrita) é 

que se estabelece uma compreensão acerca dos conhecimentos socialmente construídos. 

Há distintas formas de comunicação numa aula de Matemática. No entanto, 

direcionamos nossa atenção àquela comunicação que possibilita aos alunos verbalizarem suas 

ideias, elaborarem hipóteses, refutarem ou validarem as conjecturas dos colegas, negociarem 

significados, construírem argumentos matemáticos e defenderem seus pontos de vista. 

Boavida, Silva e Fonseca (2009) consideram que a partilha de ideias matemáticas permite a 

interação de estratégias e pensamentos de cada um com os outros, ou seja, permite que as 

ideias se tornem objetos de reflexão, discussão e eventual reformulação. As tentativas de 

comunicar um raciocínio pessoal proporcionam oportunidades para uma compreensão mais 

profunda da Matemática. 

A escola, ao assumir seu papel de propiciar a aprendizagem de conceitos matemáticos 

pelos alunos, deve ter como premissa a ideia de que aprender Matemática exige comunicação, 

no sentido de que é por meio da verbalização do pensamento matemático que os conceitos e 
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as representações são propagados entre as pessoas. Nesse contexto, o professor enquanto 

mediador entre os conhecimentos matemáticos e os alunos, em sua ação pedagógica, deve 

garantir a constituição de um ambiente propício a aprendizagens matemáticas em sala de aula. 

Como afirmam Alrø e Skovsmose: “a comunicação depende do contexto, e as formas de 

comunicação que ocorrem em sala de aula é que vão determinar a aprendizagem dos alunos” 

(ALRØ e SKOVSMOSE, 2006, p.140). 

A apropriação da linguagem matemática é gradativa e requer a apropriação de um 

vocabulário próprio, para tanto é imprescindível, nas aulas de Matemática, os professores 

assumirem posturas interativas, assegurando oportunidades para que os alunos verbalizem 

suas hipóteses e suas ideias, proporcionando uma atmosfera de movimento e circulação de 

significações, decisiva para elaboração conceitual em Matemática.  

Não é qualquer ambiente que favorece essa circulação de significações. A 

intencionalidade do professor, na elaboração de situações problematizadoras, é essencial, 

visto que tais situações mobilizam os alunos nas resoluções e nas discussões geradoras de 

pensamento matemático. Dessa maneira, o professor muda seu status de simples transmissor 

de informações para o de provocador de interlocuções.  

Em seu estudo, Nacarato, Mengali e Passos definem a sala de aula como uma 

comunidade de aprendizagem. A autora assegura que: 

 

A sala de aula pode ser vista como uma comunidade de aprendizes que interagem e, 

nessa interação, promovem a circulação de significados e compreensões do que seja 

Matemática; comunidade em que os alunos estabelecem expectativas e se submetem 

a normas, algumas já estabelecidas externamente, outras estabelecidas 

cooperativamente por professor e alunos. (NACARATO, MENGALI  e PASSOS, 

2009, p. 164-165) 

 

 

Nessa comunidade, a oralidade ocupa uma posição central, tanto para o movimento de 

elaboração de conceitos matemáticos quanto para as práticas discursivas. Essas ações são 

indissociáveis, pois os múltiplos discursos estabelecidos, em sala de aula, vão possibilitando a 

construção gradativa de generalizações, simbolizações, seleções, avaliações, entre outras 

operações cognitivas necessárias para a formulação de conceitos matemáticos. Dessa forma, 

“trabalhar nessa perspectiva é possibilitar avanços no desenvolvimento cognitivo dos alunos” 

(BAGNE, 2012, p. 62). 

A elaboração conceitual é um processo dinâmico e evolutivo. Nessa dinâmica, os 

movimentos de significação são centrais, potencializados pela comunicação oral dos 

pensamentos matemáticos. O aluno vai elaborando e se apropriando de suas representações e 
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significações, além de organizar seu processo de elaboração mental (FONTANA, 2000, apud 

BAGNE, 2012, p. 43).  

Ao expressarem seu pensamento por meio da fala nas trocas discursivas com o outro, 

os alunos refletem sobre suas próprias ideias, percebem a adequação ou a inadequação de seu 

raciocínio e reorganizam suas ideias; nessas ações, recorrem às funções mentais superiores 

como: memória, atenção, abstração, generalização e diferenciação, operações que 

oportunizam a formação de conceitos científicos. Como afirma Vygotski: 

 

Em qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa uma 

generalização. Mas os significados das palavras evoluem. Quando uma palavra 

nova, ligada a um determinado significado, é apreendida pela criança, o seu 

desenvolvimento está apenas começando. [...] Esse processo de desenvolvimento 

dos conceitos ou significados das palavras requer o desenvolvimento de toda uma 

série de funções como a atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a 

comparação e a discriminação, e todos esses processos psicológicos sumamente 

complexos não podem ser simplesmente memorizados, simplesmente assimilados. 

(VYGOTSKI, 2001, p. 248) 
 
 

As práticas pedagógicas que asseguram a comunicação oral do pensamento 

matemático beneficiam todos os envolvidos diretamente no processo de ensino e 

aprendizagem. Por um lado, o professor, ao compreender os processos que estão implícitos às 

maneiras de pensar de seus alunos, pode intervir de forma mais efetiva ao planejar situações 

de ensino adequadas às diferenças individuais de aprendizagens; de outro lado, os alunos, ao 

interagirem com seus pares e com o professor por meio da oralidade, têm a possibilidade de 

refletir sobre suas formas de pensar e elaborar seu monitoramento e regulação para a 

construção de seu conhecimento. 

Propostas educativas direcionadas nesse sentido favorecem o desenvolvimento 

cognitivo e potencializam os processos metacognitivos. A metacognição então pode ser 

compreendida como um fator mobilizador de aprendizagem e de desenvolvimento como 

enfatizam Lautert e Spinillo (1999). 

Estudos nessa área sinalizam a importância de oportunizar situações que promovam o 

desenvolvimento de habilidades metacognitivas desde a infância. Como afirmam Jou e Sperb: 

 

O controle metacognitivo, na maioria das vezes, e, especialmente em crianças 

pequenas, acontece com pouca participação consciente. Entretanto, à medida que os 

processos cognitivos são mais exigidos por situações de vida mais complexas, os 

processos metacognitivos tornam-se mais conscientes (JOU, SPERB, 2006, p. 3). 

 

 

Defendemos, neste estudo, a ideia de que a escola deve constituir-se num ambiente de 

interações verbais, oportunizando sistematicamente situações pedagógicas para o surgimento 
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e a evolução gradativa das capacidades metacognitivas das crianças. Esse favorecimento da 

“cultura do pensar” proporciona gradualmente autonomia intelectual do aluno. De acordo com 

Toledo, “(...) a escola deve preparar seus alunos para darem conta de demandas 

contemporâneas, estando aptos a pensar e a pensar sobre o pensar, melhorando, assim, sua 

capacidade de aprender autonomamente” (TOLEDO, 2003, p. 6). 

Neste estudo, a comunicação oral do pensamento matemático e as estratégias 

metacognitivas têm um caráter entretecido, visto que, ao se expressar oralmente expondo suas 

conjecturas nos momentos de discussão coletiva sobre suas estratégias de resolução, de algum 

modo, o aluno necessitará de um esforço metacognitivo. Segundo Martín e Marchesi (1995), 

as habilidades metacognitivas da criança lhes asseguram a capacidade mais específica da 

inteligência humana: a de autorregular sua própria aprendizagem. 

Para compreendermos a relação entre a comunicação oral do pensamento matemático 

e as estratégias metacognitivas, faz-se necessário discorrermos sobre a metacognição e as 

implicações desse construto para as aprendizagens matemáticas. 

Etimologicamente metacognição significa a cognição da cognição, ou seja, a 

capacidade de conhecer o próprio pensamento. É uma composição da expressão “meta”, do 

grego metá, denotando transformação, transcendência e reflexão crítica, com a expressão 

“cognição”, do latim cognitione, compreendida como o conjunto das operações psicológicas 

mentais, empreendida pela atitude de pensar, pela capacidade de perceber, classificar e 

reconhecer.  

Com tais significações, a expressão “metacognição” foi primeiramente cunhada por 

Flavell em seus estudos da década de 1970. De acordo com esse autor, a metacognição é uma 

ação mental por meio da qual os processos cognitivos se tornam objeto de reflexão. Assim: 

 

Metacognição refere-se ao conhecimento que se tem sobre os próprios processos 

cognitivos, e produtos ou qualquer coisa relacionada a eles, isto é, o aprendizado das 

propriedades relevantes da informação ou dos dados. Metacognição refere-se, entre 

outras coisas, ao monitoramento ativo e à consequente regulação e orquestração 

desses processos em relação aos objetos cognitivos ou dados sobre os quais eles 

incidem usualmente a serviço de alguma meta ou objetivo concreto (FLAVELL, 

1976, p.232). 

 

 

De acordo com os estudos de Favell (1970), a metacognição apresenta duas dimensões 

distintas, porém interdependentes, que alicerçam o conhecimento metacognitivo, a saber: 1) o 

conhecimento do sujeito sobre seus próprios processos cognitivos (tomada de consciência dos 

processos e das habilidades necessárias para a realização de uma tarefa); 2) a regulação e o 

controle desses processos (capacidade para avaliar a efetivação da tarefa e para fazer 
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retificações quando necessário). Na análise dessas duas dimensões, evidencia-se a ideia de 

que a primeira está associada às reflexões sobre o próprio pensamento, enquanto a segunda 

refere-se ao controle e ao monitoramento desse conhecimento.  

Tais ações exigem, portanto, como salientam Madruga e La Casa (1995), a 

participação ativa dos sujeitos em três diferentes momentos do processo metacognitivo: antes 

(planejamento das ações), durante (controle das estratégias usadas na realização da tarefa) e 

depois (avaliação da efetividade das estratégias utilizadas na resolução da atividade). 

Fica evidente, então, que a metacognição é um aporte teórico central na 

implementação de uma cultura do pensamento, em que o aluno é visto como protagonista de 

suas aprendizagens matemáticas. Assim, ao regular uma tarefa e poder conduzi-la, avaliá-la e 

corrigi-la, prosseguindo em direção da meta pretendida, o aluno torna-se um espectador e 

orquestrador de seus próprios modos de pensar e dos esquemas que emprega para resolver as 

diferentes tarefas.  

No contexto da alfabetização matemática, o desenvolvimento do conhecimento 

metacognitivo é um tema que deve ser amplamente discutido pelos professores 

alfabetizadores, visto que é aprendendo a monitorar seus próprios recursos de aprendizagem 

que o aluno torna-se capaz de “aprender a aprender”. Saberes que garantem a progressão da 

autonomia intelectual dos alunos. A respeito disso, Fonseca corrobora afirmando que: 

 

[...] aprender a aprender envolve focar a atenção para captar informações, formular, 

estabelecer e planificar estratégias para lidar com a tarefa, monitorizar a 

performance cognitiva, examinar as informações disponíveis e aplicar 

procedimentos para resolver problemas e sua adequabilidade (FONSECA, 2008, p. 

183).  

 

 

Por ser uma concepção que se contrapõe ao paradigma Behaviorista, conduzindo à 

discussão dos processos mentais em primeira (e não em terceira) pessoa, na qual o sujeito é o 

protagonista de sua aprendizagem, a Teoria Metacognitiva tem sido bastante discutida entre 

pesquisadores de diversos campos do saber, principalmente pela Pedagogia e pela Educação 

Matemática. Nosso interesse, particularmente, centra-se na relação entre a metacognição e o 

ambiente de interações verbais e negociações de sentido matemático como ferramenta 

potencializadora de aprendizagens matemáticas por crianças nos anos iniciais de 

escolarização. 

Uma das funções básicas da escola, de acordo com Pozo (1998), é promover diferentes 

situações em contextos diversificados, dando possibilidades ao aluno de resolver problemas 

reais que o habilitem a enfrentar as demandas da sociedade contemporânea.  
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O uso de estratégias metacognitivas na aprendizagem faz da escola lugar privilegiado 

para oportunizar o contato com situações concretas de mobilização do pensamento e a 

manifestação oral, do modo genuíno, de como o aluno está pensando e como reorganiza o seu 

raciocínio na solução para uma determinada situação apresentada. 

Destacamos que a postura metacognitiva deva ser estimulada nas crianças desde 

pequenas, pois tais conhecimentos são gradativos e demandam tempo para consolidação. O 

aluno, ao expor o seu próprio pensamento oralmente, reflete sobre suas decisões tomadas no 

percurso de resolução. Ao falar e ouvir a fala do outro, é possível avaliar os procedimentos 

adotados, validar ou refutar suas decisões, uma atitude que reflete o repensar sobre os 

próprios pensamentos.  

Esse entendimento parte da premissa de que é possível desenvolver o conhecimento 

matemático e as habilidades metacognitivas, por meio de atividades que assegurem o diálogo 

entre professor e alunos, entre aluno e seus pares e com o aluno consigo mesmo (GUSMÃO, 

2009). Para essa autora, as interações verbais em sala de aula permitem mudanças de ordem 

cognitiva e metacognitiva na aprendizagem.  

O levantamento de hipóteses, a exposição dos percursos realizados para a resolução, a 

argumentação, o confronto de ideias e a negociação de significados suscitam o pensamento 

metacognitivo, que não acontece naturalmente, e que deve ser desenvolvido em contextos 

apropriados à aprendizagem. Sendo assim, consideramos a prática pedagógica com a 

comunicação oral do pensamento matemático o que melhor atende à construção do ambiente 

matematizador. Como consequência dessa prática, os alunos vão sendo gradativamente 

inseridos na cultura do pensar e, aos poucos, se tornam conscientes de seu próprio processo de 

raciocínio e de sua maneira de aprender. Em síntese, desenvolvem a metacognição.  

 

 

3.2.2 A criança e a Metacognição  

 

 

O ser humano apresenta, em sua essência, além da capacidade cognitiva que o 

possibilita perceber, compreender e aprender tudo que se encontra ao seu entorno, a 

capacidade de pensar conscientemente sobre o seu próprio percurso cognitivo, fenômeno 

complexo, intrinsecamente humano, denominado metacognição, que o difere dos outros 

animais. 
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Hoje, sabe-se que o fenômeno da metacognição se desenvolve gradativamente, ao 

longo do desenvolvimento, influenciado pelas experiências sociais que o sujeito vivencia ao 

longo da vida. De acordo com alguns estudos, tal fenômeno pode ser observado já na infância, 

é na fase compreendida entre os 04 e 08 anos de idade, que as crianças iniciam o processo de 

regulação e controle do conhecimento, evoluindo para a capacidade de perceber o percurso de 

sua aprendizagem, quer dizer, fazer do seu pensamento um objeto de reflexão (FLAVELL, 

1979, apud Yavas, 1988) 

Flavell (1987) revela que, nas crianças, as habilidades metacognitivas se desenvolvem 

simultaneamente com o desenvolvimento cognitivo. Na prática, essa concepção direciona ao 

entendimento de que, ao mesmo tempo em que o aluno progride em seus conhecimentos 

escolares, ele vai se tornando gradativamente capaz de monitorar e realizar com sucesso as 

atividades vivenciadas com periodicidade. Tais capacidades permitem também o surgimento 

da consciência das dificuldades encontradas no percurso de resolução das diferentes 

atividades, bem como nas ações estratégicas para superá-las (SILVA & SÁ, 1993). 

O desenvolvimento da capacidade metacognitiva realiza-se por meio da interiorização 

gradativa, inconsciente, de ações cognitivas desempenhadas pelas crianças, em seu meio 

social, e à medida que avançam em sua escolaridade, orientadas inicialmente por adultos 

experientes, conseguem alcançar a autonomia desejada.  

Isso deixa claro a forte influência que o adulto experiente exerce sobre o 

desenvolvimento metacognitivo infantil. Pressupõe-se, dessa forma, que as habilidades 

metacognitivas infantis concernentes ao monitoramento e à auto-regulação podem ser 

estimuladas por situações sistematizadas, planejadas pela escola. Nessa perspectiva 

pedagógica, a criança constrói a significação do mundo que a cerca, por intermédio da 

interação com o adulto experiente e com seus pares (SPINILLO, 1999).  

No alusivo ao processo de alfabetização matemática, esse entendimento diz respeito à 

aquisição da linguagem matemática e dos esquemas cognitivos que a criança utiliza para 

propiciar esse aprendizado e à percepção que ela tem das dificuldades encontradas para 

aprender essa linguagem própria, com signos e símbolos construídos socialmente. Como 

afirma Santos:  

 

A linguagem matemática é um sistema simbólico de caráter formal, cuja elaboração 

é indissociável do processo de construção do conhecimento matemático e tem como 

função principal converter conceitos matemáticos em objetos mais facilmente 

manipuláveis e calculáveis possibilitando inferências, generalizações e novos 

cálculos que, de outro modo, seriam impossíveis. (SANTOS, 2005, p.117). 
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No Ciclo de alfabetização, período em que as crianças estão entre os sete e os oito 

anos de idade, fase em que, de acordo com os estudos de Piaget, configura-se o pensamento 

operatório concreto, particularmente nas aulas de Matemática, é imperativo propor o contato 

destas com diferentes situações que favoreçam as manifestações do seu pensamento genuíno. 

Essa prática pedagógica permite ao aluno monitorar e avaliar sua elaboração cognitiva, 

ou seja, ao expor suas ideias, a criança tem oportunidade de monitorar seu desempenho no 

alcance das metas propostas, reorganizar suas estratégias de resolução e avaliar o grau do 

desafio proposto e o tipo de esforço cognitivo que teve de desprender. 

Flavell foi o grande divulgador da Teoria Psicogenética nos Estados Unidos. Sua 

identificação com os pressupostos dessa tese reflete nas proposições apresentadas em seus 

estudos sobre metamemória e metacognição infantil. Sua ideia preliminar de que as crianças a 

partir dos sete anos já desenvolvem seu pensamento metacognitivo está de acordo com a 

concepção de Piaget e sua teoria do desenvolvimento da aprendizagem. Optamos por fazer 

um recorte dessa teoria no que concerne à fase denominada operatório concreto, por 

considerarmos significativo para nosso entendimento relacionarmos esse construto ao 

pensamento de Flavell sobre metacognição na faixa etária correspondente ao período de 

alfabetização matemática considerado em nosso estudo. 

A fase das operações concretas se caracteriza pela habilidade que a criança desenvolve 

em resolver problemas mentalmente, embora ainda necessite do apoio de objetos concretos do 

mundo à sua volta para sustentar seu pensamento. A criança torna-se capaz de estruturar, 

organizar e reorganizar suas ideias em sequências lógicas. Nesse período, ela aprende pela 

descoberta e manipulação ativa, pelas frequentes assimilações e compreensões dos próprios 

percursos cognitivos, isso amplia seus esquemas mentais e apoiam novas aprendizagens. 

Outro aspecto importante a ser considerado nesse período é a evolução da competência 

linguística, o que lhe favorece a construção de conceitos cada vez mais elaborados.  

Favell evidencia que na visão piagetiana, o pensamento está intimamente ligado ao 

desenvolvimento da função simbólica; desse modo, a linguagem da criança exprime a lógica 

do seu pensamento representativo, em outras palavras, possibilita à criança evocar as ações 

vividas no passado, representar o presente e antecipar atitudes do futuro, por meio de uma 

atuação sistematizada (FLAVELL, 1988).  

Essas capacidades cognitivas das crianças, no período operatório concreto, evidenciam 

a convergência entre as ideias de Flavell e Piaget no que concerne à segunda infância como 

período propício para o desenvolvimento metacognitivo. A habilidade conceitualmente 

denominada de “metacognição” se refere à capacidade gradativa, que se inicia na infância e se 



103 
 

desenvolve ao longo da vida, proporcionada pela experiência e pelo papel ativo do sujeito no 

seu ato de aprender, de reflexão consciente sobre a forma de pensar e aprender.  

 

 

3.3 Teoria das Situações Didáticas: aporte teórico que qualifica a discussão sobre a 

comunicação oral como ferramenta didática na alfabetização matemática 

 

 

A Teoria das Situações Didáticas proposta por Brousseau (1986) tem uma concepção 

de aprendizagem que se contrapõe à noção formalista do ensino da Matemática, característica 

predominante da ideologia da Matemática moderna, na qual a relação professor-aluno é 

estabelecida por meio da transmissão sistemática dos conteúdos realizada pelo professor, 

cabendo, ao aluno, à captação passiva desses conhecimentos.  

Bousseau, em seu trabalho, sustenta que o aluno deve ter papel ativo nesse processo, e 

sugere, ainda, a ideia de que o aluno, na construção de seu conhecimento, deve estabelecer a 

função de pesquisador; o que significa, portanto, dizer que, na sala de aula, o professor deve 

promover situações em que os aprendizes são estimulados a criar hipóteses, testar suas 

conjecturas, fazer comparações, demonstrar e elaborar conceitos que serão socializados, 

validados e defender suas ideias. É nesse processo de construção e reconstrução que as 

informações se transformam em conhecimento, e a aprendizagem se dá de forma significativa. 

Essa teoria propõe que o ensino da Matemática aconteça predominantemente com a 

interação entre três elementos fundamentais: o professor, cujo papel centra-se na criação de 

situações intencionais, de modo a aproximar o aluno do saber científico; os alunos, que 

participam ativamente como protagonistas da construção de seu conhecimento por meio das 

suas elaborações mentais; e o meio didático, que em nosso estudo corresponde à comunicação 

oral do pensamento matemático, utilizado pelo professor como ferramenta potencializadora de 

aprendizagens. Esta tríade é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Na ausência 

de um dos elementos, pode ocorrer o que Brousseau considera uma situação de estudo, mas 

não uma situação didática.  

Na alfabetização matemática, podemos afirmar que práticas pedagógicas centradas nas 

problematizações que dão oportunidade ao sujeito, na busca de soluções pessoais, de refletir 

sobre sua própria forma de pensar e de ouvir as estratégias do outro, dialogam com a Teoria 

das Situações Didáticas e possibilitam o desenvolvimento de várias habilidades como 

analisar, estimar, generalizar, antecipar, ouvir, argumentar, refutar, identificar e avaliar. Essas 
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habilidades mobilizam operações mentais que exigem capacidades metacognitivas. Desse 

modo, esses problemas necessitam ser “escolhidos de forma a que o aluno possa aceitá-los, 

devem levá-lo a agir, a falar, a refletir [e] a evoluir por si próprio” (BROUSSEAU, 1996, p. 

49). 

Nesse cenário, acreditamos ser importante a discussão sobre os principais pressupostos 

da Teoria das Situações Didáticas e suas implicações para a construção de um ambiente de 

negociações de significados matemáticos e o desenvolvimento metacognitivo.  

Concebida como paradigma metodológico, essa teoria contribui para a construção de 

ambientes de negociações de significados e o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, 

na medida em que é possível propor situações-problema, jogos e desafios que podem 

assegurar uma aprendizagem mais próxima da construção de conhecimentos científicos, ou 

seja, o aluno desenvolve habilidades de pesquisador, testando conjecturas, formulando 

hipóteses, argumentando, construindo conceitos, sempre verbalizando e socializando os 

resultados. Para Brousseau, o trabalho cognitivo do aluno deve ser igual ao do cientista: 

 

(...) deve ser, por momentos, comparável a esta atividade científica. Saber 
Matemática não é apenas aprender definições e teoremas, a fim de reconhecer 
as ocasiões que eles podem ser utilizados e aplicados; sabemos perfeitamente 
que fazer Matemática implica resolver problemas. (...) Uma boa reprodução 
pelo aluno de uma atividade científica exige que ele aja, formule, prove, 
construa modelos, linguagens, conceitos, teorias, os troque com outros, 
reconheça aqueles que são conformes à cultura, retire destas aquelas que lhe 
são úteis (...) (BROUSSEAU, 1996, p. 37-38). 

 

 

Dois aspectos importantes da teoria devem ser destacados para compreender como o 

processo de aprendizagem evolui e se consolida nos sujeitos cognoscentes. No primeiro, 

correspondente à aprendizagem por adaptação, o aluno necessita mobilizar e adequar seus 

conhecimentos prévios para resolver um determinado problema. No segundo, considerado o 

momento de extrema importância, o aluno realiza, de forma independente, sem intervenção 

explicita do professor, suas tarefas. Bousseau denomina esse tempo de aprendizagem de 

situações adidáticas.  

Para esse pesquisador, uma situação adidática não denota uma negação da didática, 

mas uma aparente ausência de controle pedagógico explícito do professor, num determinado 

momento do processo de ensino e aprendizagem, em que os alunos se organizam em grupos 

ou individualmente para construírem conceitos matemáticos dentro de contextos sociais reais. 

Isso significa que essa situação, em que a intenção de ensinar não é revelada, promove 

oportunidades ricas, que favorecem a ideia de que os conhecimentos matemáticos são 
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importantes também para resolver problemas do dia a dia e não apenas de que eles são 

construídos artificialmente pela escola com a intenção da promoção do ensino.  

Ressalta-se que, embora não se tenha o controle explícito nessas situações, nem os 

alunos percebam essas atividades como tarefas escolares, elas foram planejadas e 

sistematizadas de forma intencional pelo professor. O aluno configura-se como protagonista 

de sua aprendizagem, empreendendo o mais independente possível suas estratégias de 

resolução, tendo o professor a tarefa de intervir apenas quando necessário. 

As situações adidáticas são partes essenciais da situação didática. Brousseau (2008) 

define situação didática como um conjunto de intenções (implícitas ou explicitas) entre um 

aluno - ou um grupo de alunos - e um professor, em um meio, que deve proporcionar a esse 

aluno um saber matemático constituído socialmente, ou seja, o aluno, ao jogar, por exemplo, 

poderá desenvolver suas relações na construção de suas estratégias, com a finalidade de se 

apropriar de um saber matemático já consolidado ou em construção. 

Considerando o pensamento de Bousseau, podemos afirmar que uma situação didática 

é formada por múltiplas interações e relações estabelecidas entre os alunos, o professor e o 

saber. Tais conexões formam o triângulo didático, que pode ser visualizado na figura 

seguinte: 

 

 
FIGURA 3.1- Triângulo didático proposto por Brousseau 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: CARVALHO, Edmo Fernandes. X Colóquio do Museu Pedagógico, UESB, 2008. 

 

 

No Triângulo Didático, seus elementos são partes constitutivas de uma relação 

dinâmica e complexa, a relação didática, que leva em consideração as interações humanas, 

mediadas pelo saber, que possibilitam a aquisição dos saberes matemáticos. É importante 

destacar que, na Teoria das Situações Didáticas, o objeto central do estudo não é o sujeito 
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cognitivo, mas a situação didática na qual as interações nela estabelecidas entre professor, 

aluno e saber promovem a transformação do saber científico em conhecimento.  

Entretanto, se apenas situarmos tais elementos sem, no entanto, nos aprofundarmos no 

papel de cada um deles na relação didática, correremos o risco de um esvaziamento 

epistemológico da referida teoria; faz-se, então, necessário compreendermos que as situações 

didáticas estão atreladas à epistemologia do professor na relação com o saber e com os 

recursos didáticos e à relação do aluno com o saber. 

É função primordial do professor assumir uma epistemologia e ter consciência de que, 

ao planejar, suas escolhas e ações estão fundamentadas em concepções teóricas. Não existe 

neutralidade pedagógica: a configuração de como o professor ensina um conteúdo assume, de 

forma implícita e, muitas vezes, inconsciente, sua opção epistemológica. Ser consciente dos 

aportes teóricos que sustentam sua prática o torna sujeito de ação e reflexão, o que, de fato, 

favorece a qualidade da mediação docente.  

Na Didática da Matemática, a concepção epistemológica significa “um conjunto de 

convicções, conhecimentos e saberes científicos, os quais tendem a dizer o que são os 

conhecimentos dos indivíduos ou de grupos de pessoas, como funcionam, os modos de 

estabelecer sua validade e então de ensiná-los e aprendê-los” (D’AMORE, 2007, p. 3).  

Nessa concepção, a relação do aluno com o saber tem um papel importante na 

construção de conceitos matemáticos; a ideia básica é que o aluno deve se aproximar, o 

máximo possível, da atitude científica verdadeira, na qual a curiosidade para o novo saber o 

torne um investigador, com ações próprias desse campo de atuação: formular hipóteses, 

construir modelos, fazer generalizações e comunicar oralmente os resultados. Essas ações 

promovem uma aprendizagem cheia de significados, de modo a transformar o saber dos 

alunos em conhecimentos que extrapolam o ambiente educativo e são utilizados na resolução 

de problemas do cotidiano.  

Um dos pontos básicos que dão sustentação à essa teoria é a noção de “milieu”: meio 

em que o aluno não percebe a intencionalidade pedagógica da proposta didática do professor 

que pode, por exemplo, envolver situações-problema, como jogos, desafios, histórias 

matemáticas e recursos didáticos para contextualização da Matemática a ser ensinada. 

O “milieu”, compreendido como antagonista do discente, deve se constituir em um 

obstáculo que impõe limites de ação aos sujeitos, ou seja, deve viabilizar o jogo didático; 

potencializando a construção e a desconstrução de hipóteses, ele faz com que os sujeitos da 

ação percebam-se incapazes de resolver os desafios propostos com os atuais conhecimentos 

que possuem, o que demanda a busca de novas estratégias.  
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Tais situações, comparadas com as ideias de Piaget sobre desequilíbrios, assimilações 

e acomodações, potencializam de forma significativa: a mobilização de novos esquemas de 

ação e, consequentemente, favorecem o desenvolvimento, assim como a evolução de novos 

saberes, por meio de ações e retroações, pensamentos, elaborações e validações do 

conhecimento a ser construído, comportamentos que se configuram em habilidades 

metacognitivas. 

Brousseau se vale da concepção de que um novo saber se constrói a partir de saberes 

anteriores e, também, contra estes. Isso permite a apropriação de saberes matemáticos, por 

meio da mobilização de conhecimentos prévios e da conexão destes com as novas 

informações adquiridas. Desse modo, “o aluno aprende adaptando-se a um meio que é um 

fator de contradições, de dificuldades, de desequilíbrios, um pouco como faz a sociedade 

humana. Este saber, fruto da adaptação do aluno, manifesta-se por meio de respostas novas, 

que são a prova da aprendizagem” (BROUSSEAU, 1996, p. 49). 

Brousseau defende uma tipologia de situações didáticas tendo como referência a 

observação das principais ações específicas que corroboram na construção da aprendizagem 

matemática. Nessas situações, o aluno precisa desenvolver habilidades de formular hipóteses, 

testar conjecturas, comunicar e defender suas ideias oralmente. Esse intercâmbio de ações, 

mediado pelo professor, propicia um ambiente de negociações de significados e, 

consequentemente, aprendizagens matemáticas relevantes. 

Em seu estudo, Brousseau define as situações didáticas como momentos de troca entre 

alunos, professor e meio, classificando-as em quatro tipos: ação, formulação, validação e 

institucionalização. 

A situação de ação caracteriza-se por colocar o aluno diante de situações desafiadoras, 

em que o melhor caminho a percorrer para a resolução do problema será construindo novos 

conhecimentos, pois apenas os conhecimentos prévios do aluno não serão suficientes para a 

resolução do desafio. Tal situação deve favorecer a análise e o ajuste do resultado da ação 

pelo aluno, quando necessário, sem a interferência do professor. A situação de ação provoca a 

aprendizagem por adaptação. 
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FIGURA 3.2 - Esquema da situação de ação 

 

                                                                      Informação 

     

                                               Ação 

 

                                             Retroação  

 
Fonte: CARVALHO, Edmo Fernandes. X Colóquio do Museu Pedagógico, UESB, 2008. 

 

 

A situação didática de formulação é uma etapa que consiste na produção, nas 

negociações de sentido matemático, nas trocas de informação e na interação entre várias 

pessoas ou entre o aluno e o milieu. Neste momento, o aluno utiliza a linguagem que dispõe, 

sem obrigatoriamente fazer uso explícito da linguagem formal da Matemática. A dialética da 

situação de formulação parte da premissa de que gradativamente o aluno irá construir uma 

linguagem de representações bem mais elaborada, própria da linguagem matemática. 

 

 
FIGURA 3.3 – Esquema da situação de formulação 

 

 

 
Fonte: extraído de CARVALHO, Edmo Fernandes. X Colóquio do Museu Pedagógico, UESB, 2008. 

 
 

Na etapa de validação, os alunos, mediante modelos de resolução criados por eles, 

tentam convencer os interlocutores da pertinência de sua afirmação, estabelecem argumentos 

plausíveis com seu raciocínio matemático e tentam comprová-los mediante justificativas 

registradas oralmente. Nessa situação, o professor tem um papel ativo na mediação: o de 

provocar um debate de ideias que permite ao aluno refutar ou concordar com os esquemas de 

ação construídos pelo colega. 

Situação Aluno 



109 
 

FIGURA 3.4 – Esquema da situação de validação 

 

  

 
Fonte: extraído de CARVALHO, Edmo Fernandes. X Colóquio do Museu Pedagógico, UESB, 2008. 

 

 

Na fase da situação de institucionalização, surge o saber matemático universal, o qual 

as crianças validaram. É o momento em que o professor sistematiza, formaliza e generaliza o 

conhecimento discutido nas etapas anteriores; só que, nesta etapa, o saber se configura de 

forma explícita, uma vez que as significações matemáticas construídas pelas crianças durante 

todo o processo ganham um caráter oficial e socialmente estabelecido. 

 
FIGURA 3.5 – Esquema da situação de institucionalização 

 

 

                          
Fonte: esquema elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As quatro situações defendidas pela Teoria das Situações Didáticas apresentam caráter 

psicológico e pedagógico favoráveis ao sujeito cognoscente e ao ensino e à aprendizagem no 

período da alfabetização matemática, visto que o aluno é concebido como protagonista da 
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construção do conhecimento. Ao promover a participação ativa do mesmo no seu processo de 

construção de saberes matemáticos e o professor assume um novo papel: mediar situações 

ricas e desafiadoras de forma intencional.   

Ocorre, assim, uma inversão da lógica do ensino tradicional da Matemática, que parte 

do saber institucionalizado, no qual as crianças devem memorizar conceitos e repetir 

informações, para um ensino que direciona os alunos a mobilizarem seus saberes já 

disponíveis no repertório cognitivo, desafiando-os a construírem novos esquemas de ação, 

para a resolução de problemas, num processo de construção, desconstrução e reconstrução, 

aproximando-se dessa forma dos conhecimentos científicos socialmente estabelecidos. 

Por fim, percebe-se que, na concepção de Brousseau, a metacognição atua como 

elemento favorável à aprendizagem; embora esse termo não apareça explícito em sua teoria, 

suas ideias apontam para a importância do papel ativo do aluno na construção do 

conhecimento, O pesquisador descreve duas maneiras de desenvolver a aprendizagem: na 

primeira, a aprendizagem se desenvolve por adaptação a um meio, pois os alunos terão que 

acionar seus conhecimentos prévios e mobilizar estratégias novas na tentativa de resolver 

determinadas situações; na segunda, por meio de situações didáticas não explicitadas pelo 

professor (situações adidáticas), o sujeito tem um papel ativo na construção de seus próprios 

saberes e desenvolve seu potencial cognitivo. 

Ao defender a ideia de que o aluno precisa desenvolver habilidades de formular 

hipóteses, testar conjecturas, comunicar e defender suas ideias oralmente, Brousseau promove 

uma aproximação conceitual entre a teoria metacognitiva e a ideia de ambientes de 

negociação de significados matemáticos. Intercâmbio teórico, cujos conhecimentos e 

transposição didática propiciam um cenário de aprendizagens matemáticas significativas no 

Ciclo de alfabetização. 

Nessa transposição didática, um dos papéis do professor, enquanto mediador de 

aprendizagens, é gerenciar o tempo da aula de modo a favorecer a aprendizagem do aluno. É 

preciso, portanto, que o docente ajuste seu planejamento de aula, visando atender às 

necessidades de aprendizagem dos discentes. Além disso, é imperativo pensar na combinação 

de atividades a serem oferecidas, bem como nas ações e nas intervenções do professor em sala 

de aula, dando aos alunos oportunidades de vivenciarem boas situações de aprendizagens. 

Os argumentos descritos anteriormente justificam a opção de assegurarmos, em nosso 

percurso metodológico, especificamente na intervenção de ensino, o planejamento dos 

encontros, baseados teoricamente nos tipos de situações didáticas propostos por Brousseau e 

na rotina da alfabetização matemática proposta pelo Programa Estadual Pacto pela Educação 
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dos Municípios, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (esse material 

será visualizado com mais clareza no capítulo referente à metodologia da pesquisa). 

Consideramos importante fazermos uma breve explanação sobre o referido programa e 

seu respectivo material didático de alfabetização matemática, a fim de esclarecermos e 

situarmos o contexto no qual nossa opção metodológica foi realizada.   

O referido programa foi criado pelo Decreto nº 12.792, de 28 de abril de 2011. 

Considerando a necessidade de assegurar a alfabetização da totalidade dos alunos até os oito 

anos de idade, com pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo e da erradicação do 

analfabetismo escolar, o programa busca garantir o sucesso da aprendizagem de todos os 

alunos da rede pública do sistema estadual de ensino. 

Tal programa da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, com vistas ao 

desenvolvimento e ao fortalecimento da Educação Básica, especialmente no campo da 

alfabetização em Língua Portuguesa e em Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, conta com o compromisso do governo da Bahia, a adesão das prefeituras, a 

colaboração dos gestores, educadores e a parceria das famílias por meio da mobilização 

social.  

Consonante com as metas e as concepções teóricas do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em 2015, houve a integração entre o programa 

estadual e o programa federal. Tal unificação possibilitou a configuração dos dois programas 

em uma única política pública que visa garantir a todas as crianças com até os oito anos de 

idade na Bahia o direito à alfabetização com letramento. 

Esse material didático de alfabetização matemática é resultado de um trabalho de 

pesquisa de professores das universidades: Estadual de Santa Cruz (UESC), Sudoeste da 

Bahia (UESB), Feira de Santana (UEFS) e Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São 

Paulo. Segundo as autoras Santana, Amaro, Luna e Bortoloti (2013), o referido material 

fundamenta-se nos estudos e nas pesquisas da Psicologia da Educação Matemática, com viés 

na Didática da Matemática, em especial na Teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 

1982), e em estudos no âmbito da Educação Matemática, como os de Sinclair, Mello e 

Siegrist (1990), Lerner e Sadovsky (1996), Pires, Curi e Campos (2000), Bressan (2000), 

Quarenta, Tarasow e Wolman (2006), Saiz (2006), Spinillo (2006), Magina (2008), dentre 

outros. 

Dirigida para os 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, a proposta didática apresenta 

uma rotina didática para o gerenciamento do tempo na aula de Matemática. Em cada dia, há 

uma divisão de três momentos distintos, embora integrativos entre si: matematizar com jogos 
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e desafios, matematizar na roda de conversa e matematizar com registros. Esses tempos 

didáticos têm como objetivo auxiliar na construção de saberes matemáticos das crianças e 

serão descritos a seguir: 

 

 Matematizar com jogos e desafios: tempo em que o fazer matemático acontece 

principalmente por meio de jogos, brincadeiras, atividades em grupos (duplas, trios, 

quartetos), contação de histórias com enredos enigmáticos, proposição de desafios e 

situações-problema. A dinâmica desse tempo privilegia a realização de uma atividade 

lúdica ou uma dinâmica, objetivando iniciar o primeiro contato com o conceito ou o 

conteúdo matemático que se planeja abordar no respectivo dia. 

 

 Matematizar na roda de conversa: tempo em que o fazer matemático acontece 

principalmente por meio da socialização e dos registros coletivos dos saberes das 

crianças, de suas concepções espontâneas acerca de um determinado quadro 

conceitual. É um tempo de mudança conceitual em razão da mediação do próprio 

grupo que interage e propõe novas argumentações diante do que foi realizado no 

tempo anterior (jogos e desafios). O professor buscará explicitar, neste momento, a 

Matemática que está presente na atividade do dia, ressaltando-a e explorando suas 

potencialidades. O professor não precisa chamar a atenção dos alunos que erraram, 

pois precisa trabalhar apenas as maneiras daqueles que conseguiram representar de 

forma correta. 

 

 Matematizar com registro: tempo em que o fazer matemático acontece principalmente 

por meio do registro individual da criança. A partir de sua produção, deve-se realizar a 

interface entre as notações pessoais e a formalização matemática.  

É um momento em que se pode contemplar, novamente, a proposição de registros em 

duplas ou trios, reforçando o valor das trocas e do conflito sócio-cognitivo advindo de 

uma atividade de registro que exige, prioritariamente, a construção de esquemas 

representacionais voltados às notações numéricas.  

Objetiva avaliar a apropriação pelas crianças dos conceitos e dos procedimentos 

trabalhados e expandir o trabalho realizado, checando a possibilidade de 

generalizações. (BAHIA. Salvador: SEC/ INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA. 2013). 
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Por último, é preciso esclarecer que a abordagem teórica para a alfabetização 

matemática na perspectiva da criança enquanto protagonista da construção de seu 

conhecimento, discutida neste capítulo, é o princípio que fundamenta a construção de um 

ambiente matematizador da proposta de intervenção de ensino, inserida na trajetória 

metodológica desse estudo. Trataremos dessa questão no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO IV 

                                                       
PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o processo de desenvolvimento da pesquisa, 

descrevendo a trajetória que percorremos para responder a questão que norteou o presente 

estudo. O capítulo tem início com a retomada das propostas e objetivos do estudo, a partir do 

que faremos uma breve discussão teórico-metodológica, quando exporemos, baseadas em 

especialistas em metodologia científica, a nossa opção teórico-metodológica. Na sequência, 

apresentamos a modalidade da pesquisa, o seu universo e os sujeitos participantes. Dando 

continuidade, dedicaremos uma seção ao desenho da pesquisa. Dentro desta última, 

realizaremos a apresentação analítica dos nossos instrumentos diagnósticos, inicial e final (pré 

e pós-testes). Por fim, procederemos com a descrição da intervenção de ensino. 

  

 

4.1 Retomando nossas propostas e objetivos 

 

 

O principal objetivo deste estudo consiste em investigar a influência de uma 

intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e em discussão coletiva, 

para a construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) por parte de alunos 

do 3º ano do Ensino Fundamental. Com esse objetivo inicial, geramos outro mais específico: 

Investigar as formas pelas quais se dá tal influência e, ainda, em que proporção (medida) ela 

se dá. 

Tal estudo realizou-se em situação particular, para que se possa prever o desempenho 

desse fenômeno em situações similares. Pretendíamos, portanto, estabelecer relações e leis 

causais. Para tal finalidade, optamos pela formação de grupos de comparação.  

Realizamos o pré-teste em três turmas do 3º ano, para por meio dos resultados obtidos, 

selecionarmos os dois grupos equivalentes no que concerne aos conhecimentos matemáticos. 

Dos grupos selecionados, um foi exposto à intervenção (grupo experimental) e o outro com 

características similares (faixa etária e mesmo ano escolar), denominado grupo controle, não 
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teve exposição à intervenção. Verificou-se a cada variação o efeito do objeto do 

conhecimento, concluindo se o efeito obtido alterou ou não o grupo estudado. 

Como a pesquisa de campo foi realizada no segundo semestre de 2015, no período que 

compreendeu os meses de outubro a dezembro, elegemos o direito de aprendizagem: Sistema 

de Numeração Decimal, como conteúdo para a elaboração do instrumento diagnóstico e o 

planejamento das aulas de intervenção, mediante o levantamento dos conteúdos matemáticos 

desenvolvidos com os alunos do 3º ano nesse período letivo e dos objetivos do bloco  

Números  e  Operações  do  documento “Elementos Conceituais e Metodológicos para 

Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º 

e 3º anos) do Ensino Fundamental (2012). 

A primeira etapa se constituiu na aplicação do pré-teste diagnóstico nos três grupos de 

comparação, um conjunto de perguntas feitas coletivamente aos participantes, com respostas 

individuais, no intuito de determinar o seu nível de conhecimento sobre o conteúdo que seria 

abordado na intervenção e obtenção de grupos equivalentes no que concernem os 

conhecimentos sobre os conceitos do Sistema de Numeração Decimal. 

Posteriormente, foram realizados seis encontros com o grupo experimental com a 

pesquisadora na regência da aula e a professora da turma como auxiliar de pesquisa, 

promovendo a intervenção apoiada em material manipulativo, jogos e em discussão coletiva. 

Concomitantemente, estavam sendo realizados no turno oposto, seis encontros com o grupo 

de controle, com controle visto, situação em que a pesquisadora estava presente nas aulas, 

mas as mesmas foram realizadas pela professora regente da classe, sem nenhuma intervenção 

pedagógica da pesquisadora.        

Após a efetivação dessa fase foi realizada no grupo de comparação, grupo 

experimental (GE) e grupo controle (GC), a aplicação do pós-teste coletivo com respostas 

individuais. Este teve o mesmo formato e conteúdo do pré-teste, houve apenas alteração na 

ordem das questões, bem como, trocas eventuais de contextos nos quais essas questões 

estavam inseridas no pré-teste.  

No final da experimentação, as informações recolhida durante a fase de 

implementação foram comparadas entre os dois grupos – experimental e de controle – face às 

hipóteses a testar e aos critérios de medição estabelecidos. Este procedimento envolveu 

tipicamente a análise com técnicas de comparação dos resultados intra e intergrupos que serão 

discutidas com maior propriedade no capítulo da análise de dados. 
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4.2 Opção Teórico-metodológica 

 

 

O conhecimento científico é o resultado da ação do ser humano no mundo, é a busca 

permanente pela explicação da realidade existencial, procede de um esforço de investigação 

para descobrir o que ainda não se compreende, o conhecimento que ainda não se revelou 

(LUCKESI, 2001, p. 47). O homem só se torna pleno na medida em que produz 

conhecimento e o utiliza como uma forma de compreender e explicar a realidade, esta ação 

qualifica o modo de viver em sociedade. Numa produção científica as questões de 

investigação devem estar, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 

condicionadas, devendo emergir de determinadas experiências e incursões na realidade. 

Diante destas colocações, o que nos inquietou e nos mobilizou enquanto pesquisadora 

foi buscar respostas ao seguinte questionamento: Qual a influência de uma intervenção 

pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos, e em discussão coletiva, para a 

construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) por parte de alunos do 3º 

ano do Ensino Fundamental? E, de que forma e em que medida se dá tal influência?  

O que determinou a escolha da metodologia foram os objetivos da  investigação, o tipo 

de questão que se procurou responder e a natureza do fenômeno que se pretendeu estudar. 

Para que a realidade complexa, que caracteriza o fenômeno, tenha sido estudada com rigor 

científico, e no intento de atender à especificidade descrita na questão da pesquisa, e por 

entender a complexidade de se mensurar as potencialidades pedagógicas de uma intervenção 

de ensino apoiada em materiais manipulativos, jogos e discussão coletiva, optamos como 

percurso metodológico a pesquisa com delineamento quase-experimental.  

Muitos estudos em instituições sociais, que são importantes de observar, mas que não 

são realizadas com distribuição aleatória. Realidade de nossa pesquisa, que foi desenvolvida 

num contexto escolar, cujos participantes do estudo não foram distribuídos aleatoriamente nos 

grupos a serem investigados, mas já estavam formados antes do início da pesquisa. Portanto, 

elegemos esse caminho como melhor opção metodológica para auxiliar neste estudo empírico, 

baseado no que informa Campbell e Stanley (1963, p.171), o método quase-experimental 

constitui numa categoria de pesquisa de natureza empírica sem a necessidade de duas das 

características usuais na experimentação: um controle completo e a aleatoriedade na seleção 

dos grupos, ao invés disso, a comparação entre as condições de intervenção e não intervenção 

deve sempre ser feita com o grupo experimental e de controle antes e após a mediação. 
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O propósito do investigador na realização de pesquisa quase-experimental é tentar 

preparar um delineamento para o ambiente mais próximo do mundo real enquanto procura 

controlar, da melhor forma possível, algumas variáveis que afetam a validade interna da 

pesquisa. 

Nosso estudo também apresentou um aspecto interacionista. Para a melhor 

compreensão dessa abordagem, Hatchuel (2000, p.64), sinaliza que o pesquisador não pode 

construir conhecimento com relevância social a menos que ele seja um participante ativo e 

uma das partes interessadas no processo de ação coletiva, portanto, a participação conjugada é 

um aporte fundamental a ser considerada.  

Ainda Hatchuel (2000, p.64), a intervenção não se configura na construção de 

conhecimento para ação, mas sim um processo constitutivo de ação. Deste modo, o 

conhecimento necessário a ser construído e a ação indispensável a ser adotada não devem ser 

consideradas como entes desassociados. 

Dessa forma, elaboramos uma intervenção de ensino com as ferramentas didáticas: 

materiais manipulativos, jogos e discussão coletiva, assegurando como conteúdo de 

aprendizagem: O Sistema de Numeração Decimal e seus respectivos conceitos de: 

agrupamentos, agrupamentos e trocas e valor posicional. Objetivou-se com essa mediação, 

compreender de que forma e em que medida a influência dos materiais manipulativos, dos 

jogos e das discussões coletivas potencializam o processo de construção destes 

conhecimentos. 

 

 

4.2.1  Modalidade da pesquisa 

 

 

 A presente pesquisa focou em investigar a influência de uma intervenção pedagógica, 

apoiada em material manipulativo, jogos e em discussão coletiva, para a construção do 

conceito de SND por parte de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental.  A partir disto, a 

análise se dará baseada nos resultados das aplicações dos instrumentos avaliativos, 

observando a efetividade da ação destes recursos como ferramentas no processo de construção 

de conhecimento. 

 Para a concretização desse escopo, o referido estudo teve como proposta metodológica 

um delineamento quase-experimental, uma vez que, não houve distribuição aleatória dos 
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sujeitos, por se tratar de uma pesquisa que foi realizada em um contexto escolar com a 

participação de todos os alunos matriculados nas respectivas turmas investigadas, quais sejam, 

turmas do 3
o
 ano. Ao invés disso, as relações de causa-efeito analisadas efetivaram-se a partir 

da comparação dos resultados do pré-teste e pós-teste com grupos equivalentes e com os 

mesmos sujeitos antes e após a intervenção pedagógica. (CAMPBELL, STANLEY 1979). 

 A análise dos resultados configurou-se numa abordagem quali-quantitativa por 

considerar que há relação dinâmica entre o sujeito da ação e o mundo real, uma 

interdependência entre os sujeitos participantes do estudo e o objeto estudado, uma conexão 

indissociável entre a objetividade e a subjetividade do sujeito. O fenômeno estudado não é um 

dado neutro; possui amplas significações, sendo necessário compreender e categorizar os 

processos dinâmicos vividos pelos sujeitos durante o percurso do estudo, o que possibilita 

construir um entendimento da subjetividade dos indivíduos participantes.  

 Nessa conjuntura, as informações foram coletadas, sobretudo, nos contextos em que os 

fenômenos foram construídos; no processo de levantamento dos dados é que se procedeu 

preferencialmente à sua análise; os estudos foram realizados com rigor científico. Os dados 

quantitativos foram analisados com apoio da Estatística, objetivando resultados que evitassem 

possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de 

segurança. 

 Diante disso, fazemos nossas as palavras de Chizzotti (1998), quando afirma que a 

pesquisa quantitativa não necessita ser oposta à qualitativa, mas ambas devem sinergicamente 

convergir na complementaridade mútua.  

 

 

4.3 Universo da pesquisa 

 

 

Nossa pesquisa focou os anos de alfabetização, especificamente no 3
o
 ano do Ensino 

Fundamental. Dentro dessa população, nossa amostra se restringiu a uma escola pública 

municipal da cidade de Ilhéus, situada na zona urbana. 

 

 

 

 



119 
 

4.3.1 Os sujeitos participantes do estudo 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida com alunos na faixa etária entre 8 e 9 anos, em três turma 

do 3º ano do Ensino Fundamental (Ciclo de alfabetização), na cidade de Ilhéus no segundo 

semestre de 2015, em uma escola da Rede pública municipal. A opção por essa instituição 

ocorreu devido a três aspectos fundamentais: ser escola pública, estar localizada em área 

próxima ao centro da cidade, o que possibilitou ampla acessibilidade da pesquisadora, e ter 

disponibilidade e interesse em relação ao objeto da pesquisa. A referida unidade escolar, 

funciona nos períodos matutino e vespertino. Nela são ministradas aulas dos Ciclos II e III do 

Ensino Fundamental anos iniciais.   

Para o desenvolvimento da pesquisa foram escolhidas três turmas de 3º ano do Ciclo 

de alfabetização, a opção por escolher o último ano deste Ciclo se fez por acreditar que nesta 

fase os alunos já estejam consolidando as habilidades de ler, compreender, e interpretar os 

signos e símbolos tidos como iniciais expressos pela linguagem matemática.  

Para seleção das turmas dentro desse universo, elencamos como critério, ter no 

mínimo 60% dos seus alunos representando a língua escrita na hipótese alfabética, e 

realizando leitura compreensiva de texto, competências que garantem maior autonomia na 

realização das ações que foram efetivadas durante a pesquisa como: leitura de consignas de 

situações-problemas, registros de resoluções dentre outros, além disso, seus respectivos 

professores deviam ser efetivos e participantes da formação continuada em Matemática do 

Programa Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, o que possibilitaria maior 

compreensão dos docentes em relação às ações de intervenção realizadas pela pesquisadora.  

O critério para a escolha dos alunos participantes da pesquisa também foi por 

voluntariado. Isto é, as turmas escolhidas foram as das professoras que aceitaram, 

voluntariamente que nossa pesquisa fosse realizada em sua sala de aula, com auxílio dela. A 

professora não foi objeto de estudo; seu papel foi o de auxiliar na pesquisa, caso fosse a 

regente da classe cujos alunos formaram o grupo experimental, ou, se seus alunos 

constituíram o grupo controle, existiu o controle visto, em que a pesquisadora esteve presente 

nas aulas, mas as mesmas foram realizadas pela professora regente da classe, sem nenhuma 

intervenção pedagógica da pesquisadora.  

É importante esclarecer que todos os alunos das turmas selecionadas foram 

convidados a participar das atividades referentes ao nosso estudo, incluindo aí os diagnósticos 

e a intervenção de ensino. Porém só foram considerados sujeitos da pesquisa aqueles que 
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trouxerem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) devidamente assinado pelo 

(a) responsável.  

Os demais, cujos responsáveis não consentiram sua participação na pesquisa (quatro 

alunos), se fizeram presentes na sala de aula, e participaram das atividades propostas neste 

estudo (pré-teste diagnóstico, intervenção e pós-teste) normalmente, já que tais ações estavam 

relacionadas aos conteúdos do Sistema de Numeração Decimal, propostos pela Matriz 

Curricular da escola para serem trabalhados nessa fase do Ciclo e nesse bimestre letivo, 

direito de aprendizagem que foi assegurado a estes alunos também, visto que, a pesquisa 

aconteceu durante o tempo destinado às aulas de Matemática, mas sua participação e fichas de 

atividades foram descartadas do ponto de vista da pesquisa, não sendo utilizadas como fonte 

de dados. 

 Assim, a participação dos alunos no projeto (no que concerne o registro de dados) 

deu-se (1) por ser aluno das professoras que aceitaram voluntariamente serem parceiras na 

aplicação da intervenção e (2) pela apresentação da autorização do (a) responsável para 

participar. Faz-se importante, ressaltar que as professoras das turmas não fizeram parte da 

pesquisa, nenhum dado sobre elas e/ou sobre suas ações ao longo de toda a coleta foi 

discutido e/ou analisado e/ou avaliado; seu papel foi o de auxiliar na pesquisa, por meio de 

parceria.  

 

 

4.4 Desenho geral do experimento 

 

 

 Nosso experimento aconteceu numa escola da Rede Municipal de Ensino da cidade de 

Ilhéus-Ba, inicialmente com três turmas do 3º ano do Ciclo de alfabetização. Os sujeitos 

participantes desse estudo, segundo dados do Projeto Político Pedagógico 2013 da referida 

escola, são provenientes da classe média baixa, moradores do entorno da escola. 

A princípio realizamos a aplicação do pré-teste diagnóstico nos três grupos de 

comparação, um conjunto de perguntas feitas coletivamente aos participantes, com respostas 

individuais, no intuito de determinar o seu nível de conhecimento sobre o conteúdo Sistema 

de Numeração Decimal: conceitos de agrupamentos, agrupamentos e trocas e valor 

posicional, além, de selecionar entre as turmas participantes, as duas que se equivalem no que 

concerne à consolidação das aprendizagens avaliadas.  
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Dos dois grupos de alunos selecionados, um foi denominado grupo experimental (GE), 

os que foram expostos à intervenção e o outro foi denominado grupo controle (GC), sem 

exposição à intervenção. No grupo experimental aconteceram seis encontros com a 

pesquisadora na regência da aula e a professora da turma como auxiliar de pesquisa, foi 

promovida a intervenção com o uso de materiais manipulativos, jogos e discussões coletivas, 

utilizando como conteúdo de aprendizagem: o Sistema de Numeração Decimal, conceitos de 

agrupamentos, agrupamentos e trocas e valor posicional. No horário normal da aula de 

Matemática, de acordo com o programa estabelecido pela escola. 

 Concomitantemente, estavam sendo realizados no turno oposto seis encontros com o 

grupo de controle, com controle visto, situação em que a pesquisadora esteve presente nas 

aulas, mas as mesmas foram realizadas pela professora regente da classe com estratégias de 

ensino convencionais, sem nenhuma intervenção pedagógica da pesquisadora, abordando 

como conteúdo de aprendizagem: o Sistema de Numeração Decimal, conceitos de 

agrupamentos, agrupamentos e trocas e valor posicional. Tais aulas aconteceram no horário 

destinado à aula de Matemática, de acordo com o programa estabelecido pela escola. 

Após a efetivação dessa fase foi realizada no grupo de comparação a aplicação do pós-

teste coletivo com respostas individuais. Este teve o mesmo formato e conteúdo do pré-teste, 

havendo uma alteração na ordem das questões, bem como, trocas eventuais de contextos nos 

quais essas questões estavam inseridas no pré-teste. No final da experimentação, as 

informações recolhida durante a fase de implementação foram comparadas entre os dois 

grupos – experimental e de controle – face às hipóteses a testar e aos critérios de medição 

estabelecidos. Este procedimento envolveu tipicamente a análise com técnicas de comparação 

dos resultados intra e intergrupos. 

De maneira sintetizada, apresentamos o desenho geral do nosso experimento no 

quadro a seguir. 
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Quadro 4.1- Desenho geral do experimento 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: criação da autora 

 

 

Para o desenvolvimento do estudo, lançamos mão de dois instrumentos diagnósticos 

(pré e pós-testes). 

 

 

 

 

 

16 

alunos 

13 

alunos 
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4.5 Apresentação e descrição do pré-teste e pós-teste 

 

 

Nesta seção descrevemos os instrumentos diagnósticos que serviram de parâmetros 

para por meio dos resultados obtidos, investigarmos o conhecimento matemático dos 

participantes, referentes ao Sistema de Numeração Decimal, no que se referem aos conceitos 

de agrupamentos, agrupamentos e trocas e valor posicional, bem como, selecionamos os dois 

grupos equivalentes no que concernem os conhecimentos matemáticos e, mensuramos por 

meio da comparação intra e intergrupos os efeitos da intervenção realizada. Os instrumentos 

citados são respectivamente o pré e pós-teste que apresentamos, a seguir: 

O pré-teste foi realizado 15 dias antes do início da intervenção, e teve por finalidade 

avaliar os conhecimentos prévios dos alunos com relação ao Sistema de Numeração decimal. 

Essa avaliação teve, portanto, a função principal de diagnosticar as habilidades consolidadas 

pelos alunos, para posteriormente ser construída uma intervenção de ensino e, também 

cumpriu a função de servir de parâmetro para avaliar, ao final da intervenção, se ocorreu a 

construção dos conceitos pretendidos, por intermédio da aplicação de um novo teste (o pós-

teste), que foi aplicado 10 dias após o experimento. 

O pós-teste teve a finalidade de avaliar a compreensão dos conceitos básicos do 

Sistema de Numeração Decimal, após a aplicação de uma Intervenção pedagógica, o que, em 

última análise, implicou em uma avaliação da intervenção. Analisamos esse protocolo, 

observando inicialmente os percentuais de sucesso dos alunos dos dois grupos da pesquisa. 

Depois, comparamos seus resultados com aqueles obtidos no pré-teste, quando esperávamos 

observar o provável, um melhor desempenho dos alunos nesse último, no que tange a 

apropriação dos conceitos relativos ao Sistema de Numeração Decimal.  

É importante esclarecer que o pós-teste teve as mesmas questões do pré-teste, variando 

a ordem de apresentação dessas questões e, eventualmente, alguns de seu contexto.  

Assim, o pré-teste e o pós-teste foram constituídos de 12 questões, todas com contexto 

extramatemático, envolvendo situações problematizadoras, compatível com uma circunstância 

real que possua elementos que deem significado ao conteúdo matemático. Tais situações são 

recomendadas didaticamente para o trabalho no Ciclo de alfabetização, pois não faz sentido 

para a criança, nesse período de escolaridade a formalização matemática do tipo algoritmo, o 

que demanda maior habilidade de abstração. 

Para cada instrumento, foi construído um caderno de atividades de Matemática, 

usando quatro folhas de papel A4, frente e verso, composto por sete páginas. Na primeira 
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página constavam os campos: nome, a idade e um espaço para a pesquisadora numerar esse 

aluno. Cada questão ocupou o equivalente a um meio da folha, o que implicou termos um 

caderninho com sete páginas. 

As questões envolveram conceitos referentes às regularidades do Sistema de 

Numeração Decimal, a saber: agrupamentos como recurso de contagem, agrupamentos e 

trocas e valor posicional. Descreveremos a seguir cada conceito com a intenção de facilitar a 

compreensão do leitor sobre os princípios e regularidades do Sistema de Numeração Decimal.  

No que se refere aos agrupamentos como recurso de contagem, foi a solução 

encontrada pela humanidade para atender a necessidade do homem de conseguir contar 

grandes quantidades. A contagem por agrupamento representou um grande avanço, pois 

permitiu que o homem superasse a correspondência um a um, tornando a ação de contagem de 

grandes quantidades mais rápida e mais eficiente. Ao invés de controlar grandes quantidades 

individuais, ele passou a ter de controlar pequenos grupos de unidades.  

Tais agrupamentos se subdividem em: agrupamentos simples e agrupamentos 

complexos. Nos agrupamentos simples, a principal regra é a da formação de grupo com valor 

fixo. Nos agrupamentos complexos, trata-se não apenas de fazer grupos, mas de realizar 

grupos de grupos para facilitar o cálculo. 

Em relação ao conceito do sistema de trocas de base dez, essa é uma característica do 

Sistema de Numeração Decimal que colabora com a construção da noção de valor. Assim, a 

cada grupo de dez elementos é possível efetuar uma troca por um símbolo (nesse caso, um 

número) que represente esse grupo de elementos, tais conhecimentos são essenciais para a 

compreensão do princípio de valor posicional dos algarismos no Sistema de Numeração 

Decimal, regra que consiste no algarismo assumir valores diferentes de acordo com a posição 

que ocupa em cada ordem, os mesmos, não representarão somente quantidades (contagem de 

unidades), mas, sobretudo agrupamentos, ou seja, o numeral representará, também, a 

quantidade de grupos. 

Além desses conceitos, os instrumentos foram construídos controlando a variável 

“ícone”. Nesse sentido, levamos em consideração a possível influência das situações icônicas 

sobre o sucesso dos alunos no teste. 

Os instrumentos diagnósticos foram elaborados conforme a distribuição apresentada 

no Quadro a seguir:  
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Quadro 4.2- Desenho dos instrumentos diagnósticos (Pré e pós-testes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: construção da autora 

 

 

Os instrumentos diagnósticos foram constituídos por doze questões, que apresentamos 

uma a uma, realizando uma discussão sobre as mesmas. 

12 QUESTÕES: 

Sistema de 

Numeração 

Decimal 

 

CONCEITO: 

Agrupamentos 

CONCEITO: 

Agrupamentos e 

trocas 

CONCEITO: 

Valor posicional 

Com sobra 

(q. 04)  

Sem sobra: 

(q. 08) 

Com sobra 

(q 05) 

Sem sobra 

(q. 01) 

Com sobra: 

(q. 02) 

Sem sobra 

(q 11) 

 
 Com sobra 

(q. 10) 

 Sem sobra 

(p. 07) 

 
Com sobra 

(q. 06) 

Sem sobra 

(q. 09) 

Com sobra 

(q. 03) 

 Sem sobra 

(q.12) 

 

 

Com ícone 

 

Sem ícone 

 

Com ícone 

 

Sem ícone 

 

Com ícone 

 

Sem ícone 
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QUESTÃO 01: A LIVRARIA BOM LIVRO VENDE CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 10 LÁPIS CADA.  

A) COM 100 LÁPIS, QUANTAS CAIXAS PODEM SER FORMADAS PARA VENDER?  

B) VÃO SOBRAR LÁPIS?  

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

           Resposta  a): _____ 

           Resposta  b): _____ 

Fonte: atividade inspirada no material do GESTAR1, Matemática, atividades de apoio à aprendizagem, 

página50. 

 

 

 Trata-se de uma situação não icônica, explorando o conceito de agrupamento 

complexo como recurso de contagem, não apresentando sobras, relacionado com situações da 

vida cotidiana, recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de alfabetização. Usado 

frequentemente tanto por parte dos professores como dos autores de livros didáticos. Promove 

conexões importantes do ponto de vista da capacidade de usar a Matemática na resolução de 

problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. 

 Pretendíamos com essa atividade verificar se havia aprendizagem no que concerne a 

estratégia de contagem que requer, além da formação de grupos de objetos, a formação de 

grupos de grupos, ao obter uma quantidade de grupos equivalentes à quantidade de referência. 

 Acreditávamos que seria de difícil solução, pois além de não conter em seu registro 

escrito nenhuma representação icônica, demandando maior abstração na sua interpretação, 

requer que o conceito de agrupamento simples já esteja consolidado pela criança. Dessa 

forma, defendíamos que poucos alunos conseguiriam acertar. 

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 

 Estratégia de contagem com uso de desenho e distribuição por cotas. 

  Os alunos podem proceder à contagem dos elementos por unidade, agrupando-os de 

dez em 10 até formar a quantidade 100, como mostra o exemplo abaixo. 

     10  +     10   +      10   +       10  +      10   +       10  +        10  +     10   +     10  +     10 

 

+ 

10 

+ 

10 

+ 

10 

+ 

10 
+ 

10 

+ 

10 

+ 

10 

+ 

10 

+ 

10 
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 Estratégia de contagem com o princípio multiplicativo: podem dividir o número 100 por 

10 usando a operação formal de divisão, ou subtraindo grupos de 10. 

 

Questão 02: VEJA O DINHEIRO QUE MARIA TINHA NO SEU COFRINHO. SÃO MOEDAS DE 1 REAL. ELA 

TROCOU AS MOEDAS POR NOTAS DE 10 REAIS. QUANTAS NOTAS DE 10 REAIS ELA CONSEGUIU? 

 

 

                                                                Resposta:__________ 

 

Fonte: atividade inspirada no material do GESTAR1, Matemática, atividades de apoio à aprendizagem, página 

77. 

 

 

 Trata-se de uma situação icônica, explorando o conceito do sistema de trocas de base 

dez, envolvendo as ordens das dezenas e unidades, apresentando sobras. Aborda uma 

situação-problema relacionada com circunstâncias da vida cotidiana. É um problema 

recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de alfabetização, sendo costumeiramente 

usado tanto por parte dos professores, como pelos autores de livros didáticos. Ele promove 

conexões importantes do ponto de vista da capacidade de usar a Matemática na resolução de 

problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real.   

Pretendíamos com essa atividade verificar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

a compreensão de que a escrita dos números esta diretamente relacionada à contagem por 

agrupamentos e trocas, de base dez na ordem das dezenas e unidades na classe das unidades 

simples. 

 Acreditávamos que seria de fácil solução, além conter em seu registro escrito uma 

representação icônica (moedas de um real), o que demanda menor abstração na sua 

interpretação, faz-se necessário apenas à mobilização de conhecimentos sobre as regras do 

Sistema de Numeração Decimal, no que dizer respeito aos agrupamentos e trocas, além disso, 

acredita-se que essa situação-problema seja vivenciada cotidianamente pelas crianças. Dessa 

forma, acreditava-se que a maioria dos alunos conseguiria acertar a questão mencionada. 

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 

 Estratégia de contagem com desenhos: os alunos podem proceder à contagem dos 

elementos por unidade, agrupando-os de dez em 10 e contar o total de unidades. 
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 Estratégia de contagem com o princípio multiplicativo: Os alunos podem multiplicar 3 

por 10, encontrar o resultado e transformá-lo em unidades. 

 

QUESTÃO 03: MARCELO GUARDA EM UMA CAIXA SUA COLEÇÃO DE FIGURINHAS DOS JOGADORES 

DE SEU TIME PREFERIDO. ELE TEM EM SUA COLEÇÃO 5 DEZENAS E 9 UNIDADES DE FIGURINHAS. QUE 

NUMERAL REPRESENTA O TOTAL DE FIGURINHAS DE MARCELO? 

A) 79                        ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

B) 59 

C) 95 

D) 65 

Fonte: questão elaborada pela pesquisadora. 

 

 Trata-se de uma situação não icônica, explorando o conceito de valor posicional dos 

algarismos no Sistema de Numeração Decimal, envolve a ordem das dezenas e unidades, 

apresentando sobras. Aborda uma situação-problema relacionada com circunstâncias da vida 

cotidiana. É um problema recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de 

alfabetização. Usado frequentemente tanto por parte dos professores como dos autores de 

livros didáticos. Promove conexões importantes do ponto de vista da capacidade de usar a 

Matemática na resolução de problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na 

linguagem do mundo real. 

 Pretendíamos com essa atividade verificar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

a compreensão das regras de representação de quantidades do Sistema de Numeração 

Decimal, além de fazer uso da representação numérica do valor posicional dos algarismos, no 

SND.  

 Acreditávamos que seria de difícil solução, pois além de não conter em seu registro 

escrito nenhuma representação icônica, o que demanda maior abstração na sua interpretação, 

faz-se necessário a mobilização de conhecimentos sobre as regras do Sistema de Numeração 

Decimal, no que dizer respeito ao princípio multiplicativo e aditivo que origina a formação de 

diferentes ordens, pois mesmo variando-se as bases, a regra usada na contagem de 

quantidades permanece a mesma: cada vez que atingimos um determinado número de 

elementos, formamos um agrupamento de ordem imediatamente superior. Dessa forma, 

acreditava-se que apenas a minoria dos alunos conseguiria acertar a questão mencionada. 
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Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: os alunos podem proceder à contagem dos 

elementos por unidade, agrupando-os de dez e somando com 9 unidades. 

 Estratégia de contagem com o princípio multiplicativo: podem multiplicar 5 por 10 e 

acrescentar nove unidades. 

 

 

QUESTÃO 04: A FÁBRICA DE PIRULITOS DOCE SABOR ARRUMA OS PIRULITOS COLOCANDO 10 EM 

CADA SAQUINHO. VEJA A QUANTIDADE DE PIRULITOS QUE O FUNCIONÁRIO JOSÉ VAI ARRUMAR NOS 

SAQUINHOS.  

A) QUANTOS SAQUINHOS DE 10 PIRULITOS JOSÉ CONSEGUE FAZER COM ESSA QUANTIDADE? 

B) VÃO SOBRAR PIRULITOS? 

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

                                                                                    Resposta a:______ 

                                                                                    Resposta b:______ 

 

Fonte: atividade inspirada no material do GESTAR1, Matemática, atividades de apoio à aprendizagem, página 

57. 

 

 

 Trata-se de uma situação icônica, explorando o conceito de agrupamento simples de 

base dez como recurso de contagem, apresentando sobras. É uma situação da vida cotidiana, 

recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de alfabetização. Usado frequentemente 

tanto por parte dos professores como dos autores de livros didáticos. Promove conexões 

importantes do ponto de vista da capacidade de usar a Matemática na resolução de problemas 

e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. 

 Pretendíamos com essa atividade averiguar a aprendizagem no que concerne a 

estratégia de contagem que requer a formação de grupos de objetos dada uma quantidade, 

permanecendo fixa a quantidade de elementos dos grupos. 

 Acreditávamos que seria de fácil solução, pois além de conter em seu registro escrito 

uma representação icônica, demandando menor abstração na sua interpretação, tal registro foi 

elaborado utilizando palavras que podem direcionar o esquema de ação do aluno na resolução, 

Dessa forma, acreditava-se que a maioria dos alunos conseguiria acertar. 

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 
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 Estratégia de contagem com desenhos e distribuição por cotas: os alunos podem proceder à 

contagem dos elementos por unidade, agrupando-os de dez em 10. 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: Os alunos podem proceder à contagem 

dos elementos por unidade, somando de 10 em 10 até formar a quantidade 40. 

 

QUESTÃO 05: JOÃO DISTRIBUIU BALAS PARA TRÊS IRMÃS. ELE COLOCOU 10 BALAS EM CADA 

SAQUINHO E FEZ A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO: PARA MARIA DEU UM SAQUINHO E TRÊS BALAS, PARA 

PAULA DEU DOIS SAQUINHOS E PARA BIANCA DEU UM SAQUINHO E CINCO BALAS.  

A) QUEM GANHOU MAIS BALAS? 

B) QUANTAS BALAS ELA GANHOU? 

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

                                                                                                                                    Resposta a:________ 

                                                                                                                                    Resposta b:________ 

Fonte: atividade inspirada no material do GESTAR1, Matemática, atividades de apoio à aprendizagem, página 

63. 

 

 

 Trata-se de uma situação não icônica, explorando o conceito de agrupamento simples 

de base dez como recurso de contagem e comparação de quantidades, envolve as ordens das 

dezenas e unidades, apresentando sobras. Aborda uma situação-problema relacionada com 

circunstâncias Trata-se de uma questão do contexto extramatemático, relacionado com 

situações da vida cotidiana, recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de 

alfabetização. Usado frequentemente tanto por parte dos professores como dos autores de 

livros didáticos. Promove conexões importantes do ponto de vista da capacidade de usar a 

Matemática na resolução de problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na 

linguagem do mundo real. 

 Pretendíamos com essa atividade averiguar a aprendizagem no que concerne a 

estratégia de contagem que requer a formação de agrupamentos de objetos dada uma 

quantidade, permanecendo fixa a quantidade de elementos dos grupos, bem como, o 

conhecimento de comparar quantidade de elementos entre grupos, realizando 

correspondências entre objetos e estabelecendo relações entre coleções.  

 Acreditávamos que seria de fácil solução, embora não apresentem em seu registro 

escrito representações icônicas, pois além de conter em seu registro escrito uma representação 

icônica, demandando menor abstração na sua interpretação, tal registro foi elaborado 
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utilizando palavras que podem direcionar o esquema de ação do aluno na resolução, Dessa 

forma, acreditava-se que a maioria dos alunos conseguiria acertar. 

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 Estratégia de contagem com registros de representação semiótica (desenhos de ícones) e 

distribuição por cotas: os alunos podem proceder à contagem dos elementos por unidade, 

agrupando-os de dez em 10. 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: Os alunos podem proceder à contagem dos 

elementos por unidade, somando de 10 em 10 até formar a quantidade respectiva de cada 

irmã. 

 

 

QUESTÃO 06: DURANTE A AULA DE MATEMÁTICA A PROFESSORA PEDIU QUE RAFAEL 

REPRESENTASSE UM NÚMERO NO ÁBACO. QUAL FOI O NÚMERO REPRESENTADO POR ELE? 

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

                                                                                                                                          Resposta:__________ 

Fonte: atividade inspirada na apostila de Matemática do Projeto Conseguir, Módulo l. Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias, 2014, página 84. 

 

 

 Trata-se de uma situação icônica, explorando o conceito de valor posicional dos 

algarismos no Sistema de Numeração Decimal, envolve as ordens das dezenas e unidades, 

apresentando sobras. Aborda uma situação-problema relacionada com circunstâncias da vida 

escolar, recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de alfabetização. Usado 

frequentemente tanto por parte dos professores como dos autores de livros didáticos. Promove 

conexões importantes do ponto de vista da capacidade de usar a Matemática na resolução de 

problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. 

 Pretendíamos com essa atividade verificar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

a compreensão das regras de representação de quantidades do Sistema de Numeração 

Decimal, além de fazer uso da representação numérica do valor posicional dos algarismos, no 

SND.  

 Acreditávamos que seria de fácil solução, pois contém em seu registro escrito a 

representação icônica dos agrupamentos (ábaco), o que demanda menor abstração na sua 

interpretação, faz-se necessário apenas que às crianças observem os agrupamentos 
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representados e mobilizem as hipóteses sobre suas respectivas escritas numéricas de acordo 

com a posição ocupada pelos grupos de pinos representados no ábaco. Desse modo, 

acreditava-se que a maioria dos alunos conseguiria acertar à referida questão. 

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 

 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: os alunos podem proceder à contagem dos 

elementos por unidade, agrupando-os de dez e relacionando-os aos seus respectivos 

registros numéricos. 

 Estratégia de contagem com o princípio multiplicativo: podem multiplicar 4 grupos de 

pinos por 10 e acrescentar 6 unidades, relacionando-os aos seus respectivos registros 

numéricos. 

 

 

QUESTÃO 07: ONTEM, JOANA FOI AO BANCO COM DUAS NOTAS DE 10 REAIS E DISSE AO CAIXA QUE 

GOSTARIA DE TROCAR ESSAS NOTAS POR MOEDAS DE 1 REAL. QUANTAS MOEDAS JOANA RECEBEU?  

                                                    ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                Resposta:________ 

 
Fonte: atividade inspirada no material do GESTAR1, Matemática, atividades de apoio à aprendizagem, página 

75. 

 

 

 Trata-se de uma situação não icônica, explorando o conceito do sistema de trocas de 

base dez no Sistema de Numeração Decimal, envolve as ordens das dezenas e unidades, 

apresentando sobras. Aborda uma situação-problema relacionada com circunstâncias da vida 

cotidiana, recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de alfabetização. Usado 

frequentemente tanto por parte dos professores como dos autores de livros didáticos. Promove 

conexões importantes do ponto de vista da capacidade de usar a Matemática na resolução de 

problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. 

Pretendíamos com essa atividade verificar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

a compreensão que, a escrita dos números esta diretamente relacionada à contagem por 

agrupamentos e trocas, de base dez na ordem das dezenas e unidades na classe das unidades 

simples. 

 Acreditávamos que seria de fácil solução, apesar de não conter em seu registro escrito 

nenhuma representação icônica, o que demanda maior abstração na sua interpretação, faz-se 
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necessário apenas a mobilização de conhecimentos sobre as regras do sistema de numeração 

decimal, no que dizer respeito aos agrupamentos e trocas, além disso, acredita-se que essa 

situação-problema seja vivenciada cotidianamente pelas crianças. Dessa forma, acreditava-se 

que a maioria dos alunos conseguirá acertar à questão mencionada. 

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 

 

 Estratégia de contagem com registros de representação semiótica (desenhos de ícones): os 

alunos podem proceder a contagem dos elementos por unidade, agrupando-os de dez em 10 

e contar o total de unidades. 

 Estratégia de contagem com o princípio multiplicativo: os alunos podem multiplicar 2 por 

10, encontrar o resultado e transformá-lo em unidades. 

 

 
QUESTÃO 08: NA LOJA DE SEU PEDRO, VENDE CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 10 LÁPIS. UM PACOTE 

TEM 10 CAIXAS DE LÁPIS DE COR. AGORA, DESCUBRA E REGISTRE O TOTAL DE LÁPIS DE CADA FIGURA: 

A) ____________LÁPIS  

 

                                                                                                        B)   _____________LÁPIS 

 

Fonte: atividade inspirada no material o GESTAR1, Matemática, atividades de apoio à aprendizagem, página 83. 

 

 

 Trata-se de uma situação icônica, explorando o conceito de agrupamento complexo 

como recurso de contagem no Sistema de Numeração Decimal, envolve as ordens das 

centenas, dezenas e unidades, não apresentando sobras. Aborda uma situação-problema 

relacionada com circunstâncias da vida cotidiana, recomendado didaticamente para o trabalho 

no Ciclo de alfabetização. Usado frequentemente tanto por parte dos professores como dos 

autores de livros didáticos. Promove conexões importantes do ponto de vista da capacidade de 

usar a Matemática na resolução de problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na 

linguagem do mundo real. 

 Acreditávamos que seria de difícil solução, embora apresente representações icônicas 

que possibilitem os alunos visualizarem, requer dos mesmos, uma relação entre o ícone e a 

quantidade estabelecida, demandando maior abstração na sua interpretação, além do que é 

imperativo que o conceito de agrupamento simples já esteja consolidado pela criança. Dessa 

forma, acreditava-se que a minoria dos alunos conseguiria acertar. 
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Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: os alunos podem proceder à contagem dos 

elementos por unidade, agrupando-os de dez em dez ou cem em 100 até formar a 

quantidade. 

 Estratégia de contagem com o princípio multiplicativo: podem multiplicar a quantidade de 

caixas ou pacotes pelos seus respectivos valores. 

 

 
QUESTÃO 09: NA CLASSE DE ALINE A PROFESSORA COLOCA PALITOS NO QUADRO VALOR DE LUGAR 

E DESAFIA OS ALUNOS A DESCOBRIREM A QUANTIDADE REPRESENTADA. ELA DESENHOU NA LOUSA O 

SEGUINTE QUADRO VALOR DE LUGAR. 

 

 

  

Que numeral representa essa quantidade indicada?______ 

 

Fonte: Atividade inspirada no material da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, Curso de 

formação continuada – PNAIC – 2014, página 13. 

 

 

 Trata-se de uma situação icônica, explorando o conceito de agrupamentos e trocas de 

base dez no Sistema de Numeração Decimal, envolve as ordens das centenas, dezenas e 

unidades, não apresenta sobras. Aborda uma situação-problema relacionada com 

circunstâncias da vida escolar, recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de 

alfabetização. Usado frequentemente tanto por parte dos professores como dos autores de 

livros didáticos. Promove conexões importantes do ponto de vista da capacidade de usar a 

Matemática na resolução de problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na 

linguagem do mundo real. 

 Pretendíamos com essa atividade verificar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

a compreensão das regras de representação de quantidades do Sistema de Numeração 

Decimal, além de fazer uso da representação numérica do  valor  posicional  dos algarismos, 

no SND e da compreensão do algarismo 0, que indica a ausência de uma quantidade e o valor 

absoluto, quando indica uma “posição vazia” , dentre os agrupamentos de dez do número 

considerado. 

 Acreditávamos que seria de fácil solução, pois contém em seu registro escrito a 

representação icônica dos agrupamentos, o que demanda menor abstração na sua 

Centena Dezena Unidade 

   

  ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 
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interpretação, faz-se necessário apenas que às crianças observem os agrupamentos 

representados e mobilizem as hipóteses sobre suas respectivas escritas numéricas de acordo 

com a posição ocupada pelos ícones (palitos) no quadro valor de lugar. Desse modo, 

acreditava-se que a maioria dos alunos conseguiria acertar a referida questão.  

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 

 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: os alunos podem proceder à contagem 

dos elementos por unidade, relacionando-os aos seus respectivos registros numéricos de 

acordo com a regra do valor posicional. 

 Estratégia de contagem com o princípio multiplicativo: podem multiplicar 2 grupos de 

palitos por 100 em seguida, multiplicar 3 grupos de palitos por 10 e acrescentar 1 

unidade, relacionando o total obtido aos seus respectivos registros numéricos. 

                                                                 2x100= 200 

                                                                 3x10= 30 

   200+30= 230 

 

   
QUESTÃO 10: UM FABRICANTE DE REFRIGERANTE TROCA 100 TAMPINHAS POR UM 

BONÉ. MEU IRMÃO PAULO TEM 210 TAMPINHAS. QUANTOS BONÉS ELE CONSEGUIRÁ 

COM A TROCA?  

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

                                                                                                                               Resposta:____________ 

Fonte: atividade inspirada no material do GESTAR1, Matemática, atividades de apoio à aprendizagem, página 

52. 

 

 

Trata-se de uma situação não icônica, explora o conceito do sistema de trocas de base 

dez, envolve as ordens das centenas, dezenas e unidades, não apresenta sobras. Aborda uma 

situação-problema relacionada com circunstâncias da vida cotidiana, recomendado 

didaticamente para o trabalho no Ciclo de alfabetização. Usado frequentemente tanto por 

parte dos professores como dos autores de livros didáticos. Promove conexões importantes do 

ponto de vista da capacidade de usar a Matemática na resolução de problemas e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real.  
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Pretendíamos com essa atividade verificar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

a compreensão que, a escrita dos números esta diretamente relacionada à contagem por 

agrupamentos e trocas, de base dez na ordem das centenas da classe das unidades simples. 

 Acreditávamos que seria de difícil solução, pois além de não conter em seu registro 

escrito nenhuma representação icônica, o que demanda maior abstração na sua interpretação, 

faz-se necessário a mobilização de conhecimentos sobre as regras do Sistema de Numeração 

Decimal, no que dizer respeito aos agrupamentos e trocas, além do raciocínio proporcional. 

Dessa forma, acreditava-se que a minoria dos alunos conseguiria acertar a questão 

mencionada. 

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 

 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: os alunos podem proceder à contagem 

dos elementos por unidade, agrupando-os de dez em dez até formar 100 e realizar a 

relação com a quantidade de boné. 

 Estratégia de contagem com as estruturas multiplicativas: podem realizar a estratégia 

de comparação entre razões no esquema de um para muitos. 

 

 

QUESTÃO 11: OBSERVE OS GRUPOS FORMADOS COM PALITOS DE PICOLÉ E DE 

ACORDO COM A LEGENDA, REPRESENTE OS AGRUPAMENTOS USANDO NUMERAIS:  

 

                                  LEGENDA: 

  

 

 

 

Fonte: atividade elaborada pela pesquisadora. 

 

 

Trata-se de uma situação icônica, explora o conceito do sistema de trocas de base dez, 

uma regularidade do Sistema de Numeração Decimal, não apresenta sobras. Aborda uma 

situação-problema relacionada com circunstâncias da vida escolar, recomendado 

didaticamente para o trabalho no Ciclo de alfabetização. Usado frequentemente tanto por 

parte dos professores como dos autores de livros didáticos. Promove conexões importantes do 

   

   

           = 100     =10 
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ponto de vista da capacidade de usar a Matemática na resolução de problemas e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real.  

Pretendíamos com essa atividade verificar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

a compreensão que, a escrita dos números esta diretamente relacionada à contagem por 

agrupamentos e trocas, de base dez.  

 Acreditávamos que seria de fácil solução, pois contém em seu registro escrito a 

representação icônica dos agrupamentos, o que demanda menor abstração na sua 

interpretação, faz-se necessário apenas que às crianças observem os agrupamentos 

representados e mobilizem as hipóteses sobre suas respectivas escritas numéricas. Dessa 

forma, acreditava-se que a maioria dos alunos conseguiria acertar a referida questão. 

 Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema:  

 

 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: os alunos podem proceder à contagem 

dos elementos por unidade e registrar o total de unidades usando o conceito de trocas 

do sistema de numeração decimal. 

 Estratégia de contagem com o princípio multiplicativo: podem multiplicar a 

quantidade de agrupamentos pelos seus respectivos valores e somar com a quantidade 

de unidades indicada. 

 
 

QUESTÃO 12: MAMÃE FEZ COMPRAS E PAGOU COM UM CHEQUE NO VALOR DE 

CENTO E CINQUENTA REAIS. MARQUE COM UM X O QUADRINHO QUE INDICA ESSE 

NUMERAL 

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

A)            1050 

B)            10050 

C)            150 

D)            550 

Fonte: questão elaborada pela pesquisadora 

 

 

 Trata-se de uma situação não icônica, explorando o conceito de agrupamentos e trocas 

de base dez no Sistema de Numeração Decimal, envolve as ordens das centenas, dezenas e 

unidades, não apresenta sobras. Aborda uma situação-problema relacionada com 

circunstâncias da vida escolar, recomendado didaticamente para o trabalho no Ciclo de 
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alfabetização. Usado frequentemente tanto por parte dos professores como dos autores de 

livros didáticos. Promove conexões importantes do ponto de vista da capacidade de usar a 

Matemática na resolução de problemas e resolvê-los interpretando suas soluções na 

linguagem do mundo real. 

 Pretendíamos com essa atividade verificar a aprendizagem dos alunos no que concerne 

a compreensão das regras de representação de quantidades do Sistema de  Numeração  

Decimal, além de fazer  uso  da representação numérica do  valor  posicional  dos algarismos, 

no SND.  

 Acreditávamos que seria de fácil solução, pois faz-se necessário apenas que às 

crianças tenham compreendido as regras de representação de quantidades do Sistema de 

Numeração Decimal, fazendo uso da leitura e representação numérica de acordo com  valor  

posicional  dos algarismos. Desse modo, acreditava-se que a maioria dos alunos conseguiria 

acertar a referida questão. 

Apresentamos algumas estratégias de resolução possíveis de serem utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação-problema: 

 

 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo: os alunos podem proceder à contagem 

dos elementos por unidade, agrupando-os de dez, realizando a composição: 

100+ 50= 150 

 Estratégia de contagem com o princípio aditivo e multiplicativo do Sistema de 

Numeração Decimal: 

5x10= 50+ 1x100= 100 

                                            50+ 100= 

                                                150  

 

 

Após termos descrito detalhadamente o instrumento diagnóstico que foi usado em 

nosso estudo, a próxima seção apresenta a intervenção de ensino. Tal intervenção, contudo só 

pôde ser elaborada após a aplicação e correção do pré-teste, pois este foi o “termômetro” 

conceitual e cognitivo dos alunos que participaram do pré-teste. Isto porque, entendemos não 

fazer sentido construir uma intervenção sem antes saber o nível de conhecimento dos alunos 

no que tange à apropriação do Sistema de Numeração Decimal. 
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4.6 Descrição da intervenção de ensino 

 

 

Nesta seção, descrevemos os procedimentos que foram adotados na intervenção de 

ensino proposta nesse estudo, realizada com o grupo experimental.  

Nossa intervenção foi composta por seis encontros, os quais foram distribuídos ao 

longo de três semanas letivas, assegurados dois encontros em cada semana. Cada encontro 

teve a duração de uma hora e meia, tempo que a escola já destina dentro da sua carga horária 

para a ministração das aulas de Matemática. Teve como objeto de ensino o Sistema de 

Numeração decimal, elegemos tal direito de aprendizagem como conteúdo para a elaboração 

dos planejamentos das aulas de intervenção, mediante o levantamento dos conteúdos 

matemáticos desenvolvidos com os alunos desta fase nesse período letivo e dos objetivos dos 

blocos Números e Operações dos Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos 

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do 

Ensino Fundamental (2012), referentes  ao  primeiro  Ciclo  de  escolaridade. 

Os encontros foram subdivididos mediante os conceitos específicos do conteúdo geral 

proposto. Foram destinados dois encontros para cada conceito a ser trabalhado, a saber: no 

primeiro e segundo encontro foram discutidos os conceitos de contagem e agrupamentos, no 

terceiro e quarto encontro, discutimos os conceitos de agrupamentos e trocas e no quinto e 

sexto encontro, os conceitos de valor posicional do algarismo.  

Nossa intervenção de ensino foi construída considerando a Teoria das Situações 

Didáticas proposta por Guy Bousseau e o material da alfabetização matemática do Programa 

Pacto pela Educação desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia e o 

Instituto Anísio Teixeira. Da primeira, especificamente o que concerne às situações didáticas 

e adidáticas, desta última, os tempos didáticos da rotina de alfabetização matemática.  

Os planejamentos da intervenção de ensino contemplaram três momentos didáticos 

distintos na aula, embora integrativos entre si: Matematizar com jogos e desafios, 

Matematizar na roda de conversa e Matematizar com registro. Os dois últimos tempos tiveram 

sua nomenclatura e objetivos didáticos alterados do material original por acreditarmos que se 

adéqua com maior efetividade a nossa proposta de estudo.  

Diante dessa alteração nomeamos o segundo momento da rotina didática para nossa 

intervenção de Pensar e operar matematicamente e o terceiro momento, Matematizar com 

discussão coletiva. Sobre os quais faremos uma breve descrição a título de esclarecimento. 
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1.  Pensar e operar matematicamente: tempo no qual os alunos tomam decisões, 

respondem a perguntas, elaboram e registram suas hipóteses de resolução, colocando 

seus saberes em prática para resolver um problema proposto. É quando surge um 

conhecimento não formulado matematicamente. No que concerne a Teoria das 

Situações Didáticas, este momento corresponde à tipologia didática de formulação. 

2.  Matematizar com discussões coletivas: tempo que oportuniza os alunos a 

explicitarem suas estratégias usadas para resolver determinadas situações, 

confrontando os jeitos de resolução, precisam formulá-las verbalmente, transformando 

o conhecimento implícito em explícito. O aluno retoma sua ação em outro nível e se 

apropria do conhecimento de maneira consciente. Esse tempo didático, na Teoria 

proposta por Brousseau é denominado tipologia da situação didática de validação. 

 

 É importante destacar que o primeiro tempo da rotina didática, cuja nomenclatura 

está em consonância com a proposta original (Matematizar com jogos e desafios). Em relação 

à Teoria das Situações Didáticas esse tempo corresponde a uma situação adidática e a 

tipologia didática da ação. Dessa forma (Para maiores detalhes, buscar informações no 

capítulo III, no qual discutimos à miúde sobre a teoria citada e os tempos da rotina didática de 

alfabetização Matemática propostos pelo Pacto Bahia, programa integrado ao PNAIC). 

Para gestão do tempo didático, também nos baseamos na rotina do Programa Estadual 

Pacto pela Educação, no que diz respeito à distribuição dos tempos em cada momento 

didático, a saber: 20 minutos para o primeiro momento, 40 minutos para o segundo momento 

didático e 30 minutos para o terceiro, porém o intervalo de tempo para cada momento pôde 

variar a depender do desenvolvimento das tarefas pelos alunos. 

Em todos os encontros foram assegurados o trabalho em grupos e os registros 

individuais. O primeiro, como organização privilegiada de construção de conhecimentos, 

baseada na concepção de que o desenvolvimento humano ocorre a partir das relações sociais 

que são estabelecidas na coletividade, o segundo, por compreender que o sujeito também 

precisa fazer suas elaborações mentais próprias e construir conceitos individuais. 

 Nos momentos de trabalho em grupo foram realizadas dinâmicas para a divisão dos 

grupos, as quais estão descritas em cada aula, geralmente, assegurando 4 componentes por 

equipe, quantidade que consideramos ideal para uma boa organização, tanto na ação de 

participar dos jogos, como para a mediação docente. Ressaltamos que a professora regente foi 

auxiliar de pesquisa e esteve participando das ações no que concerne, a distribuição de 

materiais, ajuda no controle da disciplina turma, dentre outras. Todos os grupos receberam 
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material suficiente para a efetivação de cada proposta didática e foram mobilizados a agirem 

de forma colaborativa. 

Considerando a faixa etária das crianças participantes desta pesquisa (8 e 9 anos), 

priorizamos as atividades lúdicas como ponto de partida na construção das aulas interventivas. 

Contemplamos nas propostas de atividades, histórias matemáticas, desafios e jogos com 

materiais manipuláveis como importantes recursos didáticos no favorecimento das interações, 

formulação de hipóteses e comunicação oral do pensamento matemático. 

Nesse momento, passaremos a descrever como foram desenvolvidos os seis encontros 

de intervenção realizados no grupo experimental. 

No primeiro encontro, destinamos dez minutos iniciais para apresentação da 

pesquisadora e da proposta de intervenção, tendo como propósito principal a mobilização dos 

alunos para a participação efetiva nos encontros. Em seguida, iniciamos a primeira 

intervenção descrita a seguir.  

 

 

1ª intervenção: História matemática 

Conteúdo de ensino: Agrupamento como recurso de contagem e compreensão do Sistema de 

Numeração Decimal. 

Objetivo: Trabalhar com agrupamento em coleções, por meio de situação-problema, a fim de 

estabelecer a relação da quantidade/contagem. 

1º Tempo didático: matematizar com jogos e desafios 

 

Iniciamos a intervenção organizando os alunos, de forma que todos ficassem sentados 

no tapete, dentro da própria sala formando um círculo. Após a organização inicial, sentada 

próximo aos alunos, contei à história João e a galinha mágica, utilizando como recurso 

didático, personagens confeccionados em papel cartão. À medida que a história foi sendo 

contada, fixávamos os personagens em um painel, de forma que representou um recurso 

visual motivador para a compreensão da história e posteriormente do problema 

desencadeador.  
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A história possuía o seguinte enredo:  

JOÃO E A GALINHA MÁGICA 

JOÃO MORAVA COM SUA MÃE EM UM PEQUENO SÍTIO, ONDE PLANTAVAM E COLHIAM FRUTAS 

E VERDURAS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA. NO VERÃO ANTERIOR HOUVE UM GRANDE PERÍODO SEM 

CHUVA E, COM O CALOR INTENSO A COLHEITA FOI PEQUENA. 

PREOCUPADA COM O SUSTENTO DA FAMÍLIA, A MÃE DE JOÃO TEVE A IDEIA DE VENDER UM 

DOS ANIMAIS DO SÍTIO, ELES TINHAM UMA VACA E UMA GALINHA. COMO A GALINHA ERA A 

PREFERIDA DO JOÃO, ELE TINHA ATÉ DADO NOME A ELA: GENOVEVA, A MÃE PEDIU QUE ELE FOSSE À 

VILA E VENDESSE A VACA. 

AQUELA VAQUINHA FORNECIA LEITE PARA O CAFÉ DA MANHÃ, LEITE PARA A PRODUÇÃO DE 

QUEIJOS (QUE PODIAM SER VENDIDOS), MAS NAQUELE MOMENTO ERA A ÚNICA MANEIRA DE 

CONSEGUIR COMPRAR OUTROS ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR SUAS REFEIÇÕES, JÁ QUE A 

GALINHA FORNECIA APENAS UM OVO POR DIA E ISSO NÃO ERA SUFICIENTE PARA O SUSTENTO DA 

FAMÍLIA. 

E ASSIM ACONTECEU, JOÃO OUVIU AS INSTRUÇÕES DE SUA MÃE E SAIU COM O ANIMAL PELA 

ESTRADA. QUANDO JÁ ESTAVA CHEGANDO À VILA ENCONTROU UM HOMEM, QUE PAROU PARA 

CONVERSAR. JOÃO CONTOU ONDE ESTAVA INDO E ENTÃO O HOMEM PROPÔS UMA TROCA: A 

VAQUINHA POR UM SACO DE GRÃOS DE MILHO QUE ERAM MÁGICOS. JOÃO OUVIU COM ATENÇÃO E 

FICOU ADMIRADO COM A HISTÓRIA QUE OUVIU, POIS O HOMEM DISSE QUE O SACO NUNCA FICARIA 

VAZIO, NA MEDIDA EM QUE ELE FOSSE UTILIZANDO OS GRÃOS, ESTES IRIAM SE MULTIPLICANDO; E O 

MAIS IMPORTANTE: A GALINHA QUE COMESSE DAQUELE MILHO IRIA PÔR VÁRIOS OVOS POR DIA! 

JOÃO ENTUSIASMADO COM ESSA POSSIBILIDADE TROCOU IMEDIATAMENTE A VACA PELO SACO 

DE MILHO E VOLTOU PARA CASA. QUANDO CHEGOU EM CASA CONTOU A HISTÓRIA PARA SUA MÃE, 

PENSANDO QUE ELA IRIA FICAR FELIZ COM A TROCA QUE HAVIA FEITO, ENTRETANTO SUA MÃE FICOU 

FURIOSA E JOGOU O SACO DE MILHO PELA JANELA. A GALINHA GENOVEVA, QUE ANDAVA PASSEANDO 

POR ALI, COMEU UM DOS GRÃOS DE MILHO QUE HAVIA CAÍDO DO SACO E ALGO INCRÍVEL ACONTECEU: 

NO MESMO MOMENTO ELA CORREU PARA O NINHO E COLOCOU UM OVO. 

JOÃO PERCEBENDO O QUE HAVIA ACONTECIDO, FOI ATRÁS E VIU QUE O MILHO REALMENTE 

ERA MÁGICO, POIS ELA JÁ HAVIA POSTO O OVO QUE HABITUALMENTE COLOCAVA PELA MANHÃ E ESSE 

ERA O SEGUNDO OVO DO DIA. ISSO NUNCA HAVIA ACONTECIDO ANTES. ENTÃO RESOLVEU DAR MAIS 

MILHO PARA ELA E NAQUELE DIA GENOVEVA VOTOU VÁRIOS OVOS. 

NOS DIAS SEGUINTES, ACONTECEU A MESMA COISA, GENOVEVA COMIA O MILHO E CORRIA 

PARA O NINHO, E JOÃO PERCEBEU QUE O SACO DE MILHO CONTINUAVA CHEIO. 

ALGUNS DIAS SE PASSARAM E JOÃO PERCEBEU QUE NÃO TINHA MAIS LUGAR PARA GUARDAR 

TANTOS OVOS, PORTANTO, DEVERIA ORGANIZÁ-LOS DE TAL MANEIRA QUE FACILITASSE NA HORA DE 

CONTAR QUANTOS OVOS TINHA EM CASA. 

Fonte: João e a galinha mágica: discutindo possibilidades para o ensino de Matemática nos anos iniciais. 

Universidade Federal de Santa Maria. 1º encontro nacional PIBID- Matemática-2012 

. 

 Após a contação da história, expusemos oralmente e por escrito em cartaz o seguinte 

desafio às crianças: 

 
ANTES DE DAR O MILHO PARA A GALINHA, JOÃO TINHA POUCOS OVOS PARA ORGANIZAR, 

MAS AGORA ISSO MUDOU, ELE ESTÁ COM MUITOS OVOS, E PRECISA ENCONTRAR UMA 

FORMA DE ORGANIZÁ-LOS PARA QUE POSSA CONTÁ-LOS SEM TER QUE FAZER SEMPRE 

DE UM EM UM, POIS SERIA MUITO CANSATIVO. VOCÊS PODEM AJUDÁ-LO? 
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2º Tempo didático: Pensar e operar matematicamente 

 

          Para a resolução do problema desencadeador, as crianças foram organizadas em grupos 

com a intencionalidade de que a interação lhes permitisse o compartilhamento de ideias, e 

levassem a construção de uma solução coletiva mais próxima possível do conceito produzido 

historicamente.  Cada grupo recebeu 100 ovos produzidos em papel cartão, representando os 

ovos da história, e copos descartáveis para que pudessem manipulá-los, formar agrupamentos 

e resolver o problema.  

          Entregamos aos grupos uma folha de papel ofício, orientando-os que demonstrassem as 

estratégias usadas na resolução do problema, com registros de representação que o grupo 

escolhesse. Demos um tempo para que cada grupo criasse sua estratégia de contagem. 

 No primeiro momento, os grupos tentaram contar os ovos de um em um, porém 

orientei-os novamente que deveriam pensar em outra forma de organização, colocando nos 

copos mais de um ovo. Foi um momento de desestabilidade cognitiva, os grupos fizeram 

várias tentativas de agrupamentos, até que a maior parte dos grupos estabeleceu como padrão 

de contagem grupos de dez ovo. Como apresentado no exemplo que se segue: 

 
Figura 4.1- Exemplo de contagem por agrupamento realizado pelo grupo 01 

 

 

Fonte: exemplo retirado da ficha do grupo 01 ao realizar a atividade da intervenção “História Matemática” 

 

 

Esse grupo fez várias tentativas de contagem, após observar a quantidade de copos que 

receberam, decidiram ir colocando de um em um em cada copo até finalizar o número de 

ovos. Descobriram então, que a melhor forma de agrupar seria de dez em dez. Pela estrutura 

da sala ser pequena, e os grupos estarem muito próximos uns dos outros, isso não prejudicou a 

atividade, porém este grupo encontrou dois ovos no chão (círculos de papel) e incorporou ao 

seu quantitativo. O que promoveu a quantia de cento e dois ovos em seu registro, fato que foi 
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solucionado pelos próprios alunos ao perceberem o equívoco (devolveram os dois ovos 

excedentes ao grupo que estava faltando este material). 

 

Figura 4.2- Exemplo de contagem por agrupamento realizado pelo grupo 02 

 

 

Fonte: registro da atividade do grupo 02 

 

 

Esse grupo optou inicialmente pela contagem de cinco em cinco. Perceberam que 

ficaram muitos agrupamentos. Perguntamos quantos ovos eles poderiam colocar em cada 

grupo para diminuir tais agrupamentos. Após algumas tentativas decidiram organizar os ovos 

de dez em dez. 

 

Figura 4.3- Exemplo de contagem por agrupamento realizado pelo grupo 03 

 

 

Fonte: registro da atividade do grupo 03 

 

 

Esse grupo iniciou organizando os ovos de um em um. Lembramos-lhes do problema 

inicial, que o desafio era organizar os ovos para não ter que contar por unidades. Decidiram 

então, organizar os ovos de dois em dois. Estratégia que posteriormente, o grupo considerou 

muito longa e demorada.  
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3º Tempo didático: matematizar com discussão coletiva: 

 

Posteriormente, foi colocado um painel na classe, com o seguinte título: COMO 

VAMOS AJUDAR JOÃO A CONTAR OS OVOS, SEM TER QUE CONTAR DE UM A 

UM? Cada grupo escolheu um representante para ir à frente verbalizar suas estratégias, 

explicando e apresentando à turma suas soluções. Em seguida, fixaram no painel seus 

respectivos registros. 

Lançamos alguns questionamentos à turma: 

 

1. Existem outras possibilidades de agrupamentos que nenhum grupo apresentou? Quais? 

2. Qual agrupamento apresentado pelo grupo propôs uma contagem mais rápida? Por 

quê? 

3. Se fizermos agrupamentos com 10 ovos, quantos grupos terão? (deixei as crianças 

manipularem os ovos para descobrirem a resposta). 

4. Em sua opinião, qual foi a melhor maneira de ajudar João a contar os ovos 

apresentados pelos grupos? Por quê? 

Foi permitido às crianças argumentarem e verbalizarem suas opiniões, confrontando 

os vários pensamentos matemáticos, validando ou refutando suas hipóteses. Após cada 

representante apresentar a estratégia de resolução de seu grupo e da discussão coletiva 

mobilizada pelos questionamentos, os alunos concluíram que a melhor forma de organizar os 

ovos para facilitar a contagem de grandes quantidades seria agrupando-os de dez em dez. 

2ª intervenção: Jogo ganha cem primeiro 

Conteúdo de ensino: agrupamentos complexos como recurso de contagem  

Objetivos: Construir a noção de agrupamento de 10 em 10, além de mobilizar a ideia de 

formação de “grupo de grupo”,por meio da relação das regras do jogo. 

1º tempo didático: matematizar com jogos e desafios 

 

          Iniciamos a intervenção informando à turma que eles iriam participar de um jogo 

chamado: GANHA CEM PRIMEIRO em seguida, fizemos a leitura das regras do jogo e 

solicitamos que os alunos recontassem oralmente as regras ouvidas para constatar seu 

entendimento. 
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          Informamos que o objetivo do jogo era: ganhava quem primeiro formasse o grupão: que 

é o amarrado de dez grupos de dez palitos. O grupo que formasse o grupão primeiro deveria 

levantar a mão e declarar em voz alta “ganhei CEM primeiro”.  

          Organizamos os alunos em grupos com quatro integrantes e entregamos os seguintes 

materiais:  

 

1. 100 palitos para cada grupo; 

2.  12 ligas elásticas (elásticos utilizados, em geral, para amarrar dinheiro); 

3. 02 dados, de preferência com algarismos.  

4. 01 pote (copo plástico ou embalagem de sorvete)  

5. 01 tapetinho coletivo (soltos, grupos, grupões). 

 

         Os grupos definiram a sequência dos jogadores.  Na primeira rodada, cada jogador, na 

sua vez, lançou os dois dados e pegou a quantidade em palitos de acordo com o valor indicado 

pelo total de pontos dos dados.  

Todos os palitos estavam inicialmente depositados no pote; quando o resultado foi 

igual ou maior que 10, o primeiro aluno a jogar teve que usar a liga elástica para amarrar 10 

palitos, formar um grupo e colocar o agrupamento na parte destinada aos grupos do tapetinho. 

No momento em que sobravam palitos, os mesmos ficavam na parte dos soltos (tapetinho), 

sem amarrar, para se juntar aos palitos ganhos nas próximas rodadas, a fim de fazer novos 

agrupamentos.  

Ao concluir a organização de seus palitos soltos e de seus grupos, o primeiro aluno 

que jogou passou os dois dados para o colega seguinte dizendo: “EU TE AUTORIZO A 

JOGAR”. Isto fez com que cada jogador tivesse sua rodada garantida, e que os demais 

observassem as contagens, correspondências e agrupamentos, aprendendo e refletindo, não 

apenas com suas próprias ações, mas com as dos colegas também. (Os palitos foram 

organizados no tapetinho coletivo). 

Nas rodadas seguintes os alunos procederam do mesmo modo: lançaram os dados e 

cada vez que obtiveram DEZ palitos, usavam a liga elástica para formar um grupo, podendo 

ficar, no final da rodada, com palitos soltos e grupos.  Se estivessem soltos, estes palitos 

ficavam acumulados para serem acrescentados aos que eram ganhos nas rodadas posteriores. 

Quando obtiveram DEZ grupos de dez palitos, cada grupo usou a liga elástica para 

unir os dez grupos, formando um grupão. Assim feito, o grupo que terminou primeiro 

declarou em voz alta: “Ganhei CEM primeiro”. Os demais grupos conferiram se os 
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agrupamentos realizados pelos colegas do grupo vencedor estavam corretos validaram a 

vitória e, decidiram que as outras equipes iriam continuar o jogo para ver a classificação final, 

ou seja, qual grupo ficaria em segundo, terceiro e quarto lugar. Assim, os alunos procederam, 

até o último grupo terminar sua partida. 

 

2º Tempo didático: Pensar e operar matematicamente 

 

           Depois de terminado o jogo, propusemos aos alunos algumas situações-problema e 

deixamos que individualmente os mesmos elaborassem registros próprios, utilizando a 

manipulação dos palitos de picolé para a resolução das seguintes situações propostas: 

1. Se Pedro conseguiu formar 4 amarradinhos e sobrou mais um palito, quantos palitos 

ele tem no total? Por quê? 

2.  Maria formou 6 amarradinhos e 9 palitos soltos, quantos palitos ela tem? 

3. Quantos amarradinhos podemos formar com 60 palitos? 

4. Quantos amarradões podemos formar com 120 palitos? 

Para efeito de ilustração, apresentamos a seguir o exemplo do registro da estratégia de 

resolução de um aluno na referida atividade. 

 

Figura 4.4- Exemplo de estratégia de resolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: registro de atividade da intervenção do aluno 16 
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O exemplo que trouxemos sobre como o aluno 16 resolveu a atividade da intervenção 

“Ganha cem primeiro” ilustra o quanto o aluno usou o desenho como ferramenta de apoio 

para resolver os problemas. Nesse caso, ele organizou as gravuras em grupos de dez unidades 

para identificar a quantidade sugerida no problema. Notemos que na atividade quatro do 

exemplo, esse aluno apresentou uma evolução passando a utilizar o símbolo convencional 

(10) para substituir os desenhos. 

 

3º Tempo didático: matematizar com discussão coletiva: 

 

          Colocamos no centro da sala plaquinhas com um ícone (balão da fala), com numerações 

correspondentes às situações-problema e informamos os alunos que aqueles que desejassem 

apresentar oralmente a resolução de seus problemas, escolhiam uma plaquinha. Algumas 

crianças foram apresentar (verbalizar) as estratégias pessoais de resolução para apreciação da 

turma. Em seguida, os demais alunos puderam validar ou refutar as respostas dos colegas com 

argumentos matemáticos, mediados pelas minhas intervenções.  

 

3ª intervenção: Jogo com material dourado 

Conteúdo de ensino: contagem por agrupamentos e trocas no Sistema de Numeração 

Decimal. 

Objetivos: Compreender a ideia de troca entre as classes do Sistema de Numeração Decimal 

a partir do manejo e contagem de materiais manipulativos no jogo. 

Figura 4.5- Manipulação do material dourado pelo (GE) 

 

 

Fotos do arquivo pessoal 
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1º tempo didático: matematizar com jogos e desafios 
 

Principiamos a intervenção informando aos alunos que iria apresentar em áudio, uma 

história bem interessante, O tesouro da raposa. Avisamos que essa história foi escrita por uma 

autora muito conhecida chamada Ana Maria Machado. Em seguida, apresentamos o áudio 

com a história. Em um determinado momento da história, paramos o áudio e questionamos às 

crianças se elas adivinhavam qual era o tesouro da raposa? Deixamos que elas elaborassem e 

falassem suas hipóteses. Depois, apresentamos o áudio com o final da história. 

Após a audição da história, propusemos um desafio oral para os alunos com o seguinte 

questionamento: SOMOS EM 16 CRIANÇAS, QUERO FORMAR GRUPOS COM 4 

ALUNOS. QUANTOS GRUPOS SERÃO FORMADOS? Deixamos os alunos construírem 

hipóteses, se organizarem e validarem suas conjecturas. Depois que os grupos foram 

formados, entregamos o material dourado.  

Os alunos puderam brincar com o material, fazendo construções. Pedimos para cada 

grupo construir com cubinhos o tesouro da raposa (de acordo com o áudio é uma casa) e 

depois, que contassem quantos cubinhos foram utilizados na construção. 

          Dando prosseguimento à atividade, informamos aos alunos que eles iriam participar do 

jogo: QUEM GANHA O TESOURO PRIMEIRO COM MATERIAL DOURADO. 

          Fizemos a leitura das regras do jogo para a turma que consistia em: 

          O grupo decidiria quem iniciaria o jogo.  Cada aluno, na sua vez, jogaria o(s) dado(s) e 

retiraria a quantidade de cubinhos conforme a quantidade que saia nos dados. 

Quando o jogador conseguisse dez cubinhos deveria trocá-los por uma barra. Quando 

o jogador conseguisse dez barras deveria trocá-las por uma placa. Ganharia o tesouro o grupo 

que conseguisse primeiro uma placa. 

          Demos um tempo para que os alunos jogassem, até obter o grupo vencedor, o qual 

ganhou o tesouro da premiação, algumas caixinhas com doces sortidos. 

Fonte: atividade inspirada no material do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Construção do 

Sistema de Numeração Decimal / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à 

Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2014. 
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2º Tempo didático: Pensar e operar matematicamente 

 

          Em seguida, entregamos aos grupos uma tabela para que os alunos registrassem a 

quantidade de peças que cada grupo conseguiu formar. 

 

Figura 4.6- Modelo da tabela de registro de quantidades do material dourado 

 

Nome do 

grupo 

Quantos 

cubos? 

Quantos barras? 

 

Quantas placas? 

 

 

Quantos 

cubinhos no 

total? 

 

     

     

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

         Em seguida, formulamos alguns questionamentos orais para os alunos responderem 

coletivamente, nesse momento, eles puderam manipular o material dourado para elaborar suas 

respostas. 

-Quantos cubinhos eu preciso para formar uma barra? 

-Quantas barras eu preciso para formar uma placa? 

-Quantos cubinhos eu preciso para formar uma placa? 

-Quantas unidades têm em três barras? 

-Quantas barras têm em uma placa? 

-Quantas unidades têm em duas placas? 

Seguimos, propondo ao grupo o ditado visual. Desafio que consistia em por em cada 

mesa, diferentes peças do material dourado para o grupo organizar em agrupamentos e 

descobrir com registros próprios a quantidade correspondente. Os grupos resolveram esta 

situação primeiro, organizando as peças por semelhança, ou seja, agruparam todos os 

cubinhos, as barras e as placas, em seguida, promoveram a contagem da seguinte forma: 

contaram individualmente os cubinhos depois, de dez em dez as barras, e relacionaram a placa 

ao valor de cem unidades para em seguida aplicarem o princípio aditivo de contagem na 

composição do número. 
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Exemplo: o grupo que recebeu seis cubinhos, oito barras e duas placas no momento da 

contagem utilizou a seguinte estratégia de resolução: duas barras (100 + 100) = 200 unidades 

+ oito barras (10+ 10+ 10+10+10+10+10+10) = 80 unidades e, seis cubinhos= 6 unidades. 

Prosseguindo em seu raciocínio, o grupo estabeleceu a composição numérica com os valores 

obtidos da seguinte forma: 200+ 80+ 6 = 286 unidades. 

  

3º Tempo didático: matematizar com discussão coletiva 

 

Em continuidade, cada grupo apresentou verbalmente, sua estratégia de resolução. 

Mediamos esse momento com a realização de alguns questionamentos que direcionaram a 

fala das crianças. Tais como: 

1. Quais peças foram deixadas na sua mesa? 

2. Como vocês organizaram as peças do material dourado para facilitar a contagem? 

3. Qual o resultado encontrado? Como chegaram a este resultado? 

 

4ª intervenção: Brincando com dinheiro 

Conteúdo de ensino: contagem por agrupamentos e trocas. 

Objetivos: Compreender a ideia de troca entre as classes de um Sistema de Numeração 

Decimal, a fim de estabelecer relações entre as classes por meio de agrupamentos. 

1º tempo didático: matematizar com jogos e desafios 

           Iniciamos a intervenção informando aos alunos que iriam participar do jogo: Brincando 

com dinheiro. Em seguida, fizemos a leitura das regras do jogo e organizamos os mesmos em 

grupos com quatro componentes. Para cada grupo, foi necessário entregar um dado, notas de 

brinquedo de 1 real, 10 reais e 100 reais e 1 tapetinho para organização das cédulas obtidas. 

Os alunos decidiram quem era o jogador inicial e a sequência dos demais jogadores. 
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Figura 4.7- Tapetinho do SND 

 

                                      
Fonte: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Construção do Sistema de Numeração Decimal / 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: 

MEC, SEB, 2014. 

 

 

 A atividade consistia num jogo baseado no “Nunca Dez”, em que os alunos iam 

pegando as notas de um real de acordo com a quantidade tirada no dado e à medida que essa 

quantidade atingisse 10 unidades eles faziam a troca por uma nota de 10 reais, conservando as 

notas de 1 real restantes. Essas trocas eram feitas até que um dos grupos da sala conseguiu o 

montante de 50 reais, nesse momento o grupo disse: STOP e todos os demais grupos pararam 

de jogar.  

 

 2º Tempo didático: Pensar e operar matematicamente 

 

Nesse momento, orientamos que cada grupo pegasse a quantidade de cédulas que se 

encontrava sobre o seu tapete. Fizessem a contagem das notas de 10 e 1 real que possuíam e o 

total de cada um. Em seguida, registramos uma tabela coletiva na lousa, e posteriormente no 

caderno dos alunos de forma individual. 

 

Figura 4.8- Modelo da tabela de registro coletivo 

 

Nome do 

grupo 

Quantas 

cédulas de 

 

Quantas 

cédulas de 

 

Total 

 

 

    

Fonte: elaboração da autora 
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Prosseguindo à atividade, com a quantidade de dinheiro que cada grupo tinha, foi 

solicitado que “comprassem” determinados jogos exibidos na sala. O preço dos objetos 

estavam expostos em cartazes.  Cada grupo entrou em consenso para escolher o jogo que mais 

o interessava, observando o valor em dinheiro que dispunham para a compra. Porém a compra 

só foi possível quando os grupos conseguiram compor o valor dos objetos exatamente com as 

cédulas que estavam em mãos, não era possível ao vendedor (professora regente) dar troco.  

 
 

Figura 4.9 – Ilustração dos cartazes com os preços dos jogos 

 

Jogo da trilha 

R$:16,00 

Quebra-cabeça 

R$: 45,00 

Jogo da velha 

R$: 23,00 

Jogo da memória 

R$: 34,00 

Baralho 

R$: 28,00 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

O grupo 01 tinha o valor de R$: 50,00 e decidiu comprar o quebra-cabeça. Como os 

alunos sabiam que a vendedora não podia dar troco, eles tiveram que estabelecer as trocas 

necessárias. Trocaram a nota de cinquenta reais por dez notas de R$ 10. Em seguida, trocaram 

uma nota de dez reais por dez notas de um real. Puderam então comprar o jogo desejado.  

        Os demais grupos procederam da mesma maneira, porém com o valor que cada um 

possuía. O grupo 02 tinha R$: 40,00 e desejava comprar o jogo da memória. O grupo 03 tinha 

R$: 38,00 e queria comprar o jogo da velha, já o grupo 04 obteve R$: 28,00 e escolheu o jogo 

da trilha. 

 

3º Tempo didático: matematizar com discussão coletiva 

 

Nesse momento, informamos aos alunos que eles participariam de um sorteio. Dentro 

do saquinho havia os nomes dos jogos comprados. À medida, que foram sendo sorteados os 

nomes dos brinquedos, os respectivos grupos que “compraram” os mesmos, respondiam 

oralmente alguns questionamentos. Foi estimulada a manipulação de objetos concretos para 

auxiliar na estratégia de resolução de cada criança. 

1. Quantas notas de 10 reais e de um real foram usadas para o grupo comprar esse 

objeto? 

2. Se o grupo trocar suas notas de 10 reais por cédulas de 1 real. Quantas cédulas de 1 

real serão necessária para a troca? Quantas notas de 1 real ficarão ao todo? 
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Deixamos os alunos responderem, eles puderam explicar como chegaram na resolução 

apresentada. Nesse momento, a turma ponderou a resposta do colega, confirmando ou 

refutando sua resposta. 

 

5ª intervenção: jogo Esquerdinha – quem primeiro tiver 100. 

Conteúdo de ensino: valor posicional no Sistema de Numeração Decimal. 

Objetivo: construir o significado de Sistema de Numeração Decimal explorando situações-

problema que envolvam contagem, fazendo uso do valor posicional dos algarismos, no 

Sistema de Numeração Decimal. 

Fonte: Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: Construção do Sistema de Numeração Decimal / 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: 

MEC, SEB, 2014. 

 

Figura 4.10- Agrupamentos feitos com palitos no tapetinho 

 

 

Fotos do arquivo pessoal 

 

1º tempo didático: matematizar com jogos e desafios 

 

 Começamos a intervenção avisando à turma que eles iriam participar de um jogo bem 

interessante: ESQUERDINHA – QUEM PRIMEIRO TIVER 100. Em seguida, apresentamos 

as regras do jogo.  

           Os alunos foram organizados em grupos com 4 componentes e definiram a sequência 

dos jogadores. Cada criança, na sua vez, lançava dois dados e pegava a quantidade de palitos 

de acordo com o valor indicado pelo total de pontos dos dados. Quando o resultado era menor 

que DEZ posicionava os palitos na casa da direita do tapetinho, ou seja, na casa onde estava 

escrito SOLTOS e colocava a ficha numérica na casa correspondendo à quantidade 

representada no tapetinho.  
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          Cada jogador jogou para colaborar com o tapetinho coletivo. Quando a quantidade 

passava de DEZ, o aluno tinha que amarrar 10 palitos e colocar o agrupamento na casa do 

meio (GRUPOS), e as sobras eram colocadas na casa dos SOLTOS. Em seguida, colocavam a 

ficha numérica em cada casa para determinar quantos grupos tinham nas devidas casas para 

definir a quantidade em cada ordem. 

          Ao concluir a organização dos palitos soltos e agrupados, e as consequentes 

representações com as fichas numéricas, o componente do grupo passava o dado para o colega 

seguinte dizendo: “EU TE AUTORIZO A JOGAR”. 

          Nas rodadas seguintes: lançava-se o dado, pegava-se a quantidade determinada e 

juntava-se aos palitos obtidos na rodada anterior depositando-os na casa da direita do 

tapetinho. Assim, os novos palitos soltos sempre foram depositados na casa dos soltos; cada 

vez que se obtinham DEZ palitos, usava-se a liga elástica para formar um grupo, ficando no 

final da rodada com palitos soltos e grupos. Os grupos de dez foram posicionados na casa do 

grupo; os palitos soltos obtidos ficaram acumulados para serem acrescentados aos obtidos na 

rodada posterior, sendo que, os mesmos ficavam sobre o tapetinho de acordo com as regras.  

         Quando obtinham DEZ grupos de dez palitos, os alunos usavam uma liga elástica para 

agrupar os dez grupos, formando um grupão. O grupão de CEM (objetivo final do jogo) foi 

posicionado na casa da esquerda do tapetinho, e o placar com as fichas numéricas impôs três 

numerais, ou seja, três fichas, indicando no momento o grupão formado, quantos grupos de 

dez e quantos soltos, o grupo tinha.  

Assim feito, o grupo se declarou em voz alta “ganhei CEM primeiro” mostrando que 

obteve o “1” na casa da esquerda do tapetinho. 

Cada grupo recebeu os seguintes materiais:  

1. Ao menos 111 palitos por jogador, depositados inicialmente num pote; 

2. Um pote por criança; 

3. 12 ligas elásticas por jogador; 

4. Um dados para o grupo; 

5. Um tapetinho dividido em três campos. Escritos no alto dele, da esquerda para a 

direita, em cada campo: GRUPÃO, GRUPO, SOLTOS. 

6.  Cinco jogos de fichas numéricas, contendo os algarismos de zero a nove. As fichas 

numéricas coloridas, evitando ser da mesma cor do tapetinho, para que a criança pequena 

tenha facilidade de leitura com discrepância de cores. 
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2º Tempo didático: Pensar e operar matematicamente 

 

Prosseguimos a intervenção, dando aos grupos uma ficha contendo um quadro para o 

registro da pontuação obtida em cada rodada. O registro foi apoiado na indicação feita pelas 

fichas numéricas e pela quantidade de palitos, unidades e grupos. 

 

 
Figura 4.11- Quadro de registro da pontuação 

 

RODADA TINHA GANHEI FICAMOS COM 

1º    

2ª    

3ª    

Fonte: elaboração da autora 

 

 

Após a produção desse registro que serviu como memória da atividade, usamos o 

mesmo para discussão do jogo, resgatamos impasses ocorridos, dificuldades. Junto aos 

registros foi preciso estimular a leitura das quantidades, em especial com foco nos grupos e 

nos soltos exemplo: (32 como 3 grupos de dez e 2 soltos, e não necessariamente, ainda, trinta 

e dois), fomentando o levantamento de hipóteses da leitura e escrita. 

Foi importante articular essas hipóteses aos conhecimentos matemáticos que os alunos 

traziam de outros contextos menos didáticos. O registro pôde contribuir para a atividade de 

metacognição, quando os alunos se predispuseram a comparar o material do tapetinho com os 

números que escreveram na tabela, percebendo o aumento da quantidade registrada até chegar 

ao total de 100 e refletindo sobre suas estratégias de resolução. 

Prosseguimos, propondo alguns questionamentos para que as crianças, 

individualmente observassem as informações numéricas de sua tabela (grupo), formulassem 

hipóteses e buscassem os resultados: 

1. Quantos palitos soltos e agrupados têm? 

2. Quantos palitos ao todo? 

3. Quantos palitos faltam para amarrar um novo grupo de DEZ?  E um grupão de CEM? 
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            Em seguida, apresentamos em cartaz a imagem do tapetinho e desafiamos os grupos. 

Foi posto no cartaz do tapetinho apenas fichas numéricas correspondentes às quantidades para 

as colunas dos soltos, grupos e grupões. Informamos às equipes que elas teriam que 

representar as informações numéricas das fichas com os palitos (agrupando-os quando 

necessário), e descobrir a quantidade representada. Como apresentado no exemplo a seguir: 

 

 

Figura 4.12 – Representação numérica no cartaz do tapetinho 

 

GRUPÕES GRUPOS SOLTOS 

   

 

Fonte: elaboração da autor 

 

3º Tempo didático: matematizar com discussão coletiva 

 

Finalizamos a intervenção propondo a socialização dos procedimentos utilizados pelas 

equipes, solicitamos que alguns alunos expusessem oralmente as soluções encontradas na 

resolução do desafio, sistematizando as informações no quadro, quando necessário. 

Provocamos a turma com questionamentos sobre possíveis formas diferentes de 

resolução. Perguntamos se alguma equipe resolveu de forma diferente e solicitei que a mesma 

apresentasse sua estratégia oralmente. 

6ª intervenção: jogo Peixumerais 

Conteúdo de ensino: Valor posicional no Sistema de Numeração Decimal. 

Objetivos: Identificar a ideia de valor posicional no SND, por meio da comparação e 

ordenação dos números, observando o valor relativo que os algarismos assumem de acordo 

com a posição deles na ordem das unidades, dezenas ou centenas. 

 

1º tempo didático: matematizar com jogos e desafios 

 

Informamos aos alunos que o trabalho do dia iniciaria com um novo jogo 

denominado: PEIXUMERAIS e relembramos coletivamente as implicações desse 

procedimento, retomando algumas atitudes apropriadas conforme o perfil da turma: 

1 6 9 
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participação, cooperação, respeito aos colegas, e outras atitudes necessárias para que a 

intervenção transcorresse da melhor maneira possível. 

           Realizamos a leitura do texto contendo as regras do jogo, que estava exposto em cartaz. 

Mostrando à medida que foi sendo feita a leitura, cada recurso que seria utilizado. 

Materiais que foram utilizados: 

1. Painel com a temática fundo do mar. 

2. Vários cartões com imagem de peixes com velcro nas cores: amarelo, verde e laranja. 

3. Ficha-registro (local destinado ao registro de estratégias pessoais de resolução e 

respostas a outras situações problematizadoras). 

4. Cartaz com legenda contendo os respectivos valores de cada cor (peixe amarelo= 1, 

peixe verde= 10 e peixe laranja=100) 

5. Quadro valor de lugar. 

6. Fichas numéricas. 

Fonte:http://aartedeensinarbrincando.blogspot.com.br/2011/11/trabalhando-o-sistema-de numeracao.html 

http://acaracuzinhonews.blogspot.com.br/2012/07/o-que-e-sistema-de-numeracaodecimal.html 

http://pedagogasunidas2013.blogspot.com.br/p/numeros-e-sistema-de-numeracao.html 

 

 

Figura 4.13 – Painel “Peixunumerais” 

 

 
Foto do arquivo pessoal 

 

 

Separamos a sala em quatro equipes. Montamos o painel com peixes de cores e 

quantidades diferentes. Dado um sinal, os componentes das equipes tentavam descobrir o 

numeral formado de acordo com o valor de cada peixe exposto na legenda (utilizando 

estratégias pessoais de registro).  

http://pedagogasunidas2013.blogspot.com.br/p/numeros-e-sistema-de-numeracao.html
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O integrante  que formou o número primeiro marcou ponto para sua equipe, 

apresentou à turma sua estratégia de resolução e montou no Quadro valor de lugar o numeral 

correspondente, utilizando as fichas numéricas. Foram realizadas várias rodadas (montagem 

de diferentes cores de peixes no painel) para que todos os grupos tivessem oportunidade de 

descobrir primeiro o valor numérico e marcar ponto para sua equipe. 

 

2º Tempo didático: Pensar e operar matematicamente 

 

Continuando a intervenção, os alunos foram orientados a observarem os numerais 

expostos no quadro valor de lugar (foram várias montagens numéricas realizadas pela 

pesquisadora), e utilizar o caderno individualmente para registrar suas estratégias de resolução 

e responder alguns questionamentos, tais como: 

 

1. Como se lê este numeral? 

2. Como decompomos este numeral? 

3. Qual o valor de tal número? Por quê? 

 

3º Tempo didático: matematizar com discussão coletiva 

 

Após ter sido dado um tempo para o registro das respostas individuais, retomamos os 

questionamentos anteriores, estimulando os alunos a expressarem oralmente suas respostas. 

Para finalizar o jogo, representamos no quadro valor de lugar, um numeral diferente 

para cada equipe.  

 

 
Figura 4.14 – Montagem do painel de acordo com o valor numérico 

 

 
Fotos do arquivo pessoal 
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Nesse caso, o grupo elegeu um representante que teve que montar o painel com os 

peixinhos correspondentes. Os componentes do grupo oposto tiveram que informar se a 

representação do colega estava correta ou não, realizando suas considerações oralmente. 

Após termos descrito em detalhes como se deu nossa intervenção de ensino, 

descrevendo igualmente os instrumentos diagnósticos, passaremos agora a proceder com a 

análise dos resultados, a qual dar-se-á no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO V 

                              ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Introdução 

 

Com o propósito de atender ao objetivo do estudo, qual seja: investigar a influência de 

uma intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e em discussão 

coletiva, para a construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) por parte de 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. Além de investigar as formas pelas quais se dá tal 

influência e, ainda, a proporção (medida) em que ela se dá. 

Coletamos dados, nos quais sempre que possível, analisaremos os resultados obtidos 

embasados nos aportes teóricos que subsidiam nossa pesquisa. 

Assim, o presente capítulo trata da análise dos resultados alcançados nos testes 

diagnósticos (pré-teste e pós-teste) por ambos os grupos participantes do nosso estudo, seja 

naquele em que foi desenvolvida a intervenção de ensino (grupo experimental), quanto ao 

(grupo controle) que não sofreu nenhuma influência da intervenção de ensino, conquanto 

mantiveram-se para estes alunos as aulas convencionais ministradas pela professora regente, 

de modo que tal ação possibilitou uma mensuração sobre a relevância da intervenção de 

ensino aplicada. 

Nossa análise foi estruturada em duas seções. A primeira refere-se a uma análise 

quantitativa dos dados obtidos, iniciando pela observação da quantidade de acertos alcançados 

por três turmas de 3º ano no pré-teste para seleção de duas turmas equivalentes no que 

concernem os conhecimentos matemáticos e formação dos grupos comparativos (GE) grupo 

experimental e (GC) grupo controle.  

Na sequência, comparamos o desempenho dos dois grupos no pré-teste e o pós-teste, 

mediante o Chi-quadrado para amostras independentes para verificar se há uma diferença 

estatisticamente significativa entre o desempenho dos dois grupos. Posteriormente, como 

nosso interesse centra-se no grupo experimental, realizamos a análise intragrupo, fase em que 
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comparamos o desempenho individual dos alunos do (GE) nos dois testes diagnósticos (pré-

teste e pós-teste).  

Por fim, correlacionamos o desempenho geral dos alunos do GE em relação às 12 

questões compostas no pré-teste e pós-teste, observando as três categorias estruturais de cada 

questão, a saber: (1) conceitos contagem por agrupamento, (2) conceito de agrupamento e 

troca, (3) conceito de valor posicional, e suas respectivas variáveis: icônica e não icônica, com 

sobra e sem sobra. 

A segunda seção refere-se à análise dos aspectos qualitativos, esta teve como foco o 

grupo experimental e foi subdividida em três etapas: inicialmente, realizamos a identificação e 

classificação dessas estratégias. Na segunda etapa centramos na análise das estratégias 

conforme sua utilização nos testes diagnósticos, fazendo uma correlação com acertos e erros. 

E na terceira, fazemos uma análise comparativa associando o emprego dessas estratégias com 

os acertos e erros na resolução de cada item, na tentativa de desvendar quais estratégias foram 

mais eficientes no processo de resolução. 

Acreditamos que a análise dos resultados obtidos em nosso estudo poderá trazer uma 

contribuição significativa para a discussão acadêmica sobre a influência do uso de material 

manipulativo, jogos e discussão coletiva do pensamento matemático enquanto prática 

pedagógica, no que concerne a construção do conceito de Sistema de numeração Decimal 

pelas crianças no Ciclo de alfabetização, bem como contribuir para futuros estudos que 

intencionem investigar novas abordagens de ensino da Matemática fundamentada num 

ambiente matematizador. 

 

 

5.2 Análise quantitativa 

 

 

Iniciaremos essa análise informando que as respostas apresentadas nos instrumentos 

diagnósticos foram classificadas como certas, erradas ou deixadas em branco. Os 

instrumentos diagnósticos (pré-teste e pós-teste) foram compostos de 12 situações-problema. 

O grupo experimental foi constituído por 16 alunos, assim houve 192 possibilidades de 

resposta. Já o grupo controle teve o quantitativo de 13 alunos participantes, então com a 

possibilidade de 156 respostas nos testes diagnósticos. 

Pelos grupos apresentarem um quantitativo de participantes diferenciados optamos 

pela utilização de cálculos por percentual.  
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Para analisar o desempenho dos alunos fazendo comparações entre os grupos, a taxa 

de acertos e erros foi calculada por meio da fórmula: [100*(nº de acerto ou erro)]/(16). Para 

observarmos se houve diferença estatisticamente significativa nos grupos comparativos 

aplicarmos o teste do Chi-quadrado para amostras independentes. 

Por fim ainda lançamos mão de teste estatístico para comparamos, dentro de cada 

grupo, os desempenhos entre o pré e o pós-teste. Considerando a necessidade da comparação 

dentro do mesmo grupo, utilizamos o teste de McNemar para amostra emparelhada. 

 

 

5.2.1 Análise comparativa do desempenho dos três grupos para seleção dos dois grupos 

equivalentes 

 

 

 Iniciaremos a análise apresentando os critérios de seleção dos grupos de comparação 

participantes de nosso estudo, já que a escola possuía três turmas do terceiro ano do Ciclo de 

alfabetização e a configuração de nossa pesquisa só necessitava de duas turmas, uma para 

constituir o grupo experimental e outra, o grupo controle.  

Para tal ação, foi necessário aplicar o pré-teste diagnóstico com o objetivo de 

identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os conceitos do Sistema de Numeração 

Decimal e garantir a equivalência de conhecimentos entre o grupo experimental e de controle, 

visto que, os sujeitos não foram distribuídos aleatoriamente, pois por se tratar de uma 

instituição escolar, sua composição já estava formada antes do estudo ser realizado.  

Por isto, faz-se necessário indicar os procedimentos estatísticos que foram usados para 

verificar a equivalência dos grupos. Isto pôde ser feito comparando-se o percentual de acertos 

dos três grupos com relação às questões do pré-teste, como indica a tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Percentual de acertos dos grupos de comparação no pré-teste 

 

 

GRUPO 

 

G (01) 

 

G (02) 

 

G (03) 

Total de sujeitos 

participantes 

 

16 

 

13 

 

16 

 

Percentual de 

acertos 

 

75,5% 

 

59,6% 

 

36,5% 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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 A tabela acima demonstra que os três grupos apresentaram diferenças em seus 

desempenhos quando da aplicação do diagnóstico inicial (pré-teste). De acordo com os 

critérios previamente estabelecidos, esse comportamento distinto entre os grupos nos levou a 

decisão de desconsiderar o grupo 01 por causa do seu alto percentual de acertos, que foi bem 

superior aos demais grupos. Assim, para efeito deste estudo, tomaremos os grupos 02 e 03 

como participantes do estudo, apesar deles também partirem de patamares diferenciados no 

que concerne ao percentual de acertos.  

Para efeito de comparação, o grupo 02 se constituiu no grupo controle (GC) e o grupo 

03 constituiu o grupo experimental (GE). Esta opção foi ponderada por acreditarmos que a 

potencialidade da intervenção de ensino teria a possibilidade de ser mensurada com maior 

efetividade, se a aplicássemos com o grupo de menor desempenho e por isso ficou como 

experimental aquele grupo que apresentou o mais baixo percentual de acerto no pré-teste. 

 

 

5.2.2 Analise da quantidade de acertos alcançados pelos grupos GE e GC no pré e pós-teste e 

a comparação entre eles 

 

 

Nesta seção analisaremos o desempenho geral dos dois grupos de comparação (GC e 

GE) comparativamente. Para tanto utilizaremos os percentuais de acertos obtidos pelos alunos 

em ambos os instrumentos diagnósticos (pré-teste e pós-teste), os quais estão apresentados na 

tabela 5.2 

Antes de analisar os dados apresentados, faz-se necessário esclarecer que optamos por 

comparar os resultados percentualmente, por razão de que o número de alunos constituído no 

GC ( nº=13) e no GE (nº=16) são distintos. Dessa forma, para efeito de cálculo estatístico, o 

percentual de acertos foi calculado mediante a multiplicação do quantitativo de participante 

de cada grupo pelo número de questões dos testes diagnósticos (q=12), proporcionalmente 

com o número de acertos. 

 
Tabela 5.2 - Percentuais de acertos do GE e GC no pré e pós-teste, com seus respectivos ganhos 

 

                        Testes 

Grupos 

Pré-teste Pós-teste Ganho 

Grupo Controle 59,60% 60,90% 1,30% 

Grupo Experimental 36,50% 76,00% 39,50% 

Fonte: dados da pesquisa 
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Comparando os percentuais de acertos entre o pré-teste (59,6%) e o pós-teste (60,9%), 

verifica-se que o GC apresenta uma diferença em ganhos percentuais de acertos muito 

pequena, o que nos leva a ponderar que os alunos constituintes deste grupo não avançaram em 

seus conhecimentos sobre as propriedades do SND. 

 Em contrapartida, o grupo experimental destacou-se ao apresentar uma grande 

diferença no ganho percentual de acertos na comparação dos resultados entre o pré-teste 

(36,50%) e o pós-teste (76%). Neste olhar sobre os dados, percebe-se que o grupo 

experimental, além de ampliar seu desempenho superou o grupo controle de forma 

significativamente positiva, quando analisado nos dois momentos distintos da pesquisa: antes 

e após a intervenção.  

 Para dar maior confiabilidade aos resultados encontrados, aplicamos o teste do Chi-

quadrado para amostras independentes com o intuito de observar se os grupos partiram de 

patamares distintos no pré-teste. Observamos que a diferença entre os desempenhos dos foi 

estatisticamente significativa (
2

(1) = 18,536; p < 0,000). 

 Considerando agora o pós-teste, a tabela 5.2 mostra que os dois grupos chegaram 

novamente com patamares diferentes, porém invertendo a ordem, o Grupo Controle atingiu 

60,9% de acerto e o Grupo Experimental 76,0%. Aplicando novamente o Chi-Quadrado, e 

observamos que essa diferença entre os desempenhos dos grupos também foi estatisticamente 

significativa (
2

(1) = 9,270; p < 0,000). Esses resultados nos permitem inferir, com um certo 

grau de certeza, que os alunos do GE chegaram ao final do estudo apresentando um 

desempenho significativamente melhor que os alunos do GC. 

Por fim ainda lançamos mão de teste estatístico para comparamos, dentro de cada 

grupo, os desempenhos entre o pré e o pós-teste. Assim, a comparação agora dar-se-á dentro 

do mesmo grupo (intra-grupo). Isto significa que a amostra passa a ser emparelhada. Por isso 

mudamos para usar o teste de McNemar. Os resultados desse teste confirmaram que dentro do 

Grupo Controle não houve mudança significativa entre os desempenhos apresentados no pré-

teste e no pós-teste (p > 0,05). Já no Grupo Experimental essa mudança foi estatisticamente 

significativa (p < 0,00). 

Esses resultados evidenciam que enquanto o ganho no percentual de acerto do GC foi 

muito baixo (apenas 1,30%), o ganho do GE atingiu níveis muito bons (39,50%). Esse ganho 

do GE foi maior do que o percentual de onde o grupo partiu. Em outras palavras, o percentual 

de sucesso dos alunos desse grupo mais do que dobrou do pré para o pós-teste. 

De acordo com os resultados acima apresentados, sentimo-nos confortáveis para fazer 

a primeira conjectura de que a nossa intervenção de ensino surtiu um efeito positivo nos 
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alunos do GE, o que significa dizer que ela contribuiu para a apropriação dos conceitos do 

Sistema de Numeração Decimal por parte desses alunos. O mesmo já não podemos dizer do 

GC.  

Tais resultados confirmam nossa convicção, também defendida por Nacarato, Mengali 

e Passos (2009) de que o ambiente potencializador de aprendizagens nas aulas de Matemática 

deve romper o paradigma do exercício e ser pautado no diálogo, na problematização e na 

investigação.  

 A partir daqui, desprezaremos os resultados obtidos pelo grupo controle (GC), pois o 

mesmo não é foco de nosso interesse. De fato, a finalidade do GC foi apenas o de servir de 

parâmetro comparativo, na intenção de poder mostrar como se sairia um grupo que entre um e 

outro teste tivesse aulas de Matemática, mas de maneira tradicional, sem ênfase nos jogos, nas 

comunicações entre os alunos e não pautada no uso de materiais manipulativos. 

 

 

5.2.3 Análise comparativa do desempenho individual dos alunos do (GE) nos dois testes 

diagnósticos (pré-teste e pós-teste) 

 

  

 Nesta seção, apresentamos uma análise do desempenho individual obtido pelos 

participantes do GE em dois momentos distintos do estudo, quais sejam: pré-teste e pós-teste. 

Interessa-nos focar o olhar especificamente para este grupo, visto que, se trata do grupo 

comparativo que participou da intervenção de ensino.   

 A análise permitiu relacionar o desempenho obtido pelos alunos do referido grupo 

antes e depois de participarem da intervenção de ensino. O número e o percentual de acertos 

referentes ao desempenho geral intragrupo no pré-teste e pós-teste são apresentados na tabela 

5.3 para efeito de melhor compreensão da referida análise. 

 
Tabela 5.3 - Comparativo do desempenho de cada aluno do GE nos testes diagnósticos 

 

Testes 

 

Alunos 

Pré-teste Pós-teste 

Nº de 

acertos 

% de 

acertos 

Nº de 

acertos 

% de 

acertos 

01 09 75 09 75 

02 02 16 09 75 

03 02 16 12 100 

04 12 100 12 100 

05 03 25 09 75 

06 06 50 08 66 

07 02 16 12 100 
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08 0 0 06 50 

09 01 8 10 83 

10 0 0 09 75 

11 05 41 08 66 

12 08 66 08 66 

13 03 25 07 58 

14 03 25 12 100 

15 11 91 07 58 

16 03 25 08 66 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

A partir dos dados expressos na tabela 5.3 notamos uma clara evolução no 

desempenho individual dos alunos constituintes do GE, do pré-teste para o pós-teste.  

De acordo com os valores expressos nesta tabela, vemos que no pré-teste apenas 05 

alunos conseguiram acertar a metade, ou mais, das questões. Todos os outros (11 alunos) 

acertaram, no máximo, um quarto do teste. Tais resultados nos permitem inferir que a maioria 

dos alunos do GE não tinha conhecimento suficiente sobre o SND. O que nos chama atenção 

é que este conhecimento está previstos como direito de aprendizagem para o 3º ano do Ciclo 

de alfabetização. (BRASÍLIA, 2012), o que parece que tal direito não estava sendo observado. 

Já no pós-testes todos os alunos acertaram um índice igual ou superior a 50% das 

questões, sendo que nove deles acertaram pelo menos ¾, do teste. Considerando que entre o 

pré e o pós-teste o que ocorreu, do ponto de vista da aprendizagem da Matemática, foi a nossa 

intervenção de ensino, tal resultado é um forte indicador da resposta positiva que os alunos 

tiveram a esta intervenção.  

Se compararmos a mudança de cada um dos alunos entre um e outro teste, podemos 

dividir esses 16 alunos em quatro grupos: o grupo que permaneceu com o número de acertos 

(três alunos), o grupo que cresceu, porém não dobrou o número de acertos (dois alunos), o 

grupo que dobrou o número de acertos (10 alunos) e o grupo que diminuiu o total de acertos 

(um aluno). É importante ressaltar que no pré-teste apenas cinco alunos conseguiram acertar 

um índice igual ou superior a 50% das questões. Já no pós-teste, dos (16) alunos participantes, 

(15) conseguiram acertar mais da metade das questões, apenas um aluno regrediu no 

percentual de acertos, porém este aluno ainda sim, respondeu corretamente mais da metade 

das situações-problema. 

Tal resultado nos leva a inferir que a intervenção de ensino possibilitou um 

crescimento conjunto dos alunos. Quanto ao aluno que apresentou uma regressão em seu 

desempenho, é uma situação que deve ser vista em particular, o tempo destinado a esse estudo 

não nos permitiu concluir o que de fato possa ter ocorrido para o mesmo regredir no número 
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de acertos. Levantamos algumas hipóteses para tal fenômeno: questões pessoais que podem 

ter influenciado negativamente esse aluno no dia da realização do pós-teste, ou mesmo o 

desconforto do aluno ao participar da intervenção de ensino com a pesquisadora (sujeito 

externo), com a qual não construíra vínculo afetivo ou de confiança. 

Ao final da análise individual dos desempenhos dos alunos nos pré e pós-testes, 

levantamos nossa primeira conjectura. A promoção de um ambiente de interações verbais, 

proposto na intervenção de ensino, no qual os alunos puderam fazer conjecturas, testaram suas 

hipóteses, comunicaram suas ideias matemáticas verbalmente, validaram e refutaram as ideias 

dos outros, oportunizam uma compreensão mais profunda da Matemática (NACARATO, 

MENGALI e PASSOS, 2009). Tal prática mostrou-se eficiente no propósito de favorecer a 

construção dos conceitos do SND, visto que o grupo que foi sujeito à intervenção deu 

evidências estatísticas de ampliação de conhecimentos.  

 

 

5.2.4 Análise comparativa do GE em relação às 12 questões compostas no pré-teste e pós-

teste 

 

 

 Nesta seção, apresentamos uma análise do desempenho geral dos alunos do GE por 

questão nos testes diagnósticos antes e após a intervenção, considerando as categorias 

referentes aos conceitos do SND: agrupamento, agrupamento e troca e valor posicional e suas 

respectivas variáveis: icônico, não icônico, com sobra e sem sobra. 

Para melhor entendimento do leitor, faz-se necessário informar que nesta subseção 

iniciaremos apresentando a tabela 5.5 com a equivalência matemática das questões em relação 

ao pré-teste e pós-teste. Em seguida, traremos a tabela 5.6 com a distribuição das questões em 

relação aos conceitos do SND e suas variáveis e por fim, apresentamos o gráfico 5.4 com a 

comparação percentual dos acertos entre o pré-teste e o pós-teste em relação aos conceitos do 

SND e as respectivas variáveis. Esta comparação tem como objetivo analisar as possíveis 

diferenças no desempenho do grupo antes e após a intervenção, observando a performance 

dos alunos em cada categoria estruturante das questões.  

Na seção anterior olhamos o desempenho geral dos alunos no pré e pós-teste. Agora, 

não vamos olhar aluno por aluno, mas questão por questão e o resultado da média de acertos. 
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Tabela 5.4 - Relação de equivalência entre as questões do pré e pós-teste 

Pré-teste 01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

11 

 

12 

 

Pós-teste 11 12 09 10 07 08 05 06 03 04 01 02 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 A tabela acima orienta nossa análise em relação à equivalência matemática quanto ao 

pré-teste e pós-teste, que embora estruturado com as mesmas questões sua ordem foi alterada. 

Para efeito de análise, estamos nos referindo às questões de ambos os testes como sendo 

numerados de 01 a 12, devendo o leitor considerar sempre a correspondência exposta na 

tabela 5.4. Dessa forma, tomemos como exemplo, quando nos referimos à questão 01 do pré-

teste estaremos nos referindo à questão 11 dos pós-teste, cuja equivalência matemática e nível 

de complexidade foram considerados. 

 
Quadro 5.1- Distribuição das questões em relação aos três conceitos do SND e suas variáveis 

 

Variáveis 

 

 

Conceitos 

Icônico 

 

Não icônico 

Com sobra Sem sobra Com sobra Sem sobra 

Agrupamentos Q 04                Q 08      Q 05              Q 01 

Agrupamento e 

troca 

Q 02                Q 11       Q 10             Q 07 

Valor posicional Q 06                Q 09       Q 03              Q 12 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 O quadro 5.1 apresenta a distribuição numérica das categorias estruturantes dos testes 

diagnósticos, contendo as propriedades do SND: contagem por agrupamento, agrupamento e 

troca, valor posicional e as respectivas variáveis: icônico, não icônico, com sobra e sem sobra. 

A intenção em estruturar as questões dos testes antes e após a intervenção nesta 

formatação se deu por entender que neste estudo se faz relevante analisar o desempenho dos 

alunos do GE no que concernem os conceitos do SND, para sempre que possível 

identificarmos os considerados mais complexos e discuti-los, bem como, identificar se as 

variáveis escolhidas na elaboração das questões fazem a diferença no desempenho dos alunos. 
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Gráfico 5.1 - Comparação de acertos geral por questão do GE nos testes diagnósticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

  

 

O gráfico 5.1 apresenta a comparação do desempenho geral dos alunos do GE por 

questão no pré e pós-teste. De acordo com os dados nele apresentados, observamos uma 

considerável evolução no desempenho de todos os alunos do GE, do pré-teste para o pós-

teste. Essa melhora pode ser traduzida em três grupos de questões: (01) questões cujo 

percentual sofreu pouca alteração de acertos, (02) questões com boa elevação percentual de 

acertos e por fim, o grupo (03) com questões que mais que dobraram o percentual de acertos. 

Para melhor entendimento entre a relação dos conceitos de SND e o desempenho dos 

alunos, consideramos necessária uma análise amiúde do desempenho em cada categoria 

estabelecida na elaboração das questões. Vale destacar que no gráfico 5.4 cada aluno equivale 

a 6% no cálculo e quando houver diferenças nos percentuais é porque tiramos as casas 

decimais. 

Analisaremos inicialmente o grupo das questões (01), são elas respectivamente as de 

número 04 e 07 nos testes diagnósticos. No que tange a questão 07 apenas uma criança a mais 

passou a acertar a referida questão no pós-teste. Já a questão 04 foi a que, nem a metade das 

crianças acertaram tanto no pré como no pós-teste. Estas questões tratam respectivamente de 

contagem por agrupamento com as variáveis icônica, com sobra e contagem por agrupamento 

e troca com as variáveis não icônica, e sem sobra.  
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Iniciaremos esta análise discutindo sobre essas duas questões para tentarmos entender 

o porquê do baixo desempenho dos alunos nas mesmas. Em relação à questão de número 04 

notamos que o desafio apresentado envolvia também o conceito de dividir, pois os alunos 

tiveram que observar o total de figuras apresentadas na situação-problema, para então 

organizá-las em agrupamentos de base dez e descobrir quantos grupos poderiam ser formados, 

ou seja, encontrar o quociente desta divisão. 

 Já a questão de número 07, além do conceito de agrupamento e troca já descrito na 

metodologia desse estudo, envolvia também o princípio aditivo e de reversibilidade do SND. 

O primeiro, quando os alunos tiveram que somar os dois agrupamentos de dez e descobrir o 

total de vinte. O segundo, aquando da obtenção do todo, tiveram que desagrupar para observar 

as unidades contidas nos agrupamentos anteriormente estabelecidos.  

Os dados apresentados sobre essas duas questões indicam que metade dos alunos ainda 

não construíram as habilidades supracitadas, sendo necessária uma continuidade no trabalho 

pedagógico envolvendo tais conhecimentos, pois, os mesmos são considerados básicos para o 

entendimento dos futuros conteúdos que serão explicitados no Ensino Fundamental.  

Prosseguindo nossa análise, voltamos nossa atenção para o grupo de questões (02) 

com boa elevação percentual de acertos entre o pré e pós-teste, são respectivamente as 

questões 03 e 09 que tratam do conceito de valor posicional do SND. Nelas observamos que 

houve um bom crescimento no desempenho dos alunos, uma vez que, em ambas ampliou-se o 

número de alunos no índice dos que acertaram as respectivas questões, o que significa dizer 

que na questão de número 03 no pré-teste, oito alunos acertaram e no pós-teste ampliou-se 

para 13, um aumento de mais cinco alunos respondendo corretamente a referida questão.  

O mesmo fenômeno ocorreu em relação à questão 09, no pré-teste apenas seis alunos 

acertaram enquanto que, no pós-teste 13 alunos responderam corretamente. Isso mostra que 

houve um crescimento de mais sete alunos acertando a referida questão. Tais resultados nos 

levam a inferir que mais da metade dos alunos (87%), após a intervenção já observam o 

princípio do valor posicional dos algarismos quando registram um valor numérico. 

Por fim, analisaremos o grupo (03) com questões que mais que dobraram o percentual 

de acertos. São nesta ordem as questões: 01, 02, 05, 06, 08,10, 11 e 12. Tais questões 

envolvem todos os conceitos do SND, a saber: contagem por agrupamento (questões 05 e 08), 

agrupamentos e troca (questões 01, 02, 10 e 11) e valor posicional (questões 06 e 12). 

Comparando os resultados de acordo com o gráfico 5.1 percebemos que houve um 

crescimento significativo no desempenho dos alunos, uma vez que, os dados do pré-teste 
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mostram que menos da metade dos alunos acertaram tais questões, diferentemente do que 

ocorreu no pós-teste, em que mais da metade dos alunos acertaram as referidas questões. 

Ainda analisando comparativamente essa categoria, merecem serem discutidas as 

questões 01 e 11, visto que nas mesmas verificou-se um crescimento considerável entre o pré 

e pós-teste. Na questão 01 apenas dois alunos responderam corretamente no pré-teste, já no 

pós-teste quatorze alunos acertaram, isso corresponde a um aumento de doze alunos 

respondendo corretamente essa questão. No que concerne à questão de número 11 verificamos 

que dos dezesseis alunos participantes do pós-teste, quinze acertaram, isso significa dizer que 

quase 100% da turma respondeu de forma correta a citada questão.  

Os resultados ora analisados nos levam a concluir que a participação dos alunos na 

intervenção de ensino pautada num ambiente matematizador com utilização de materiais 

manipulativos e jogos com regras apoiadas nas propriedades do SND favoreceu no 

entendimento das regularidades deste conteúdo de ensino, visto que, tais recursos possibilitam 

experiências concretas que conduzem o entendimento da relação simbólica e os respectivos 

conceitos matemáticos envolvidos (VERGNAUD, 2009). 

Para efeito de informação é importante destacar que na análise comparativa dos 

acertos por questão entre o pré e o pós-teste as variáveis icônica e não icônica, com sobra e 

sem sobra não influenciaram (positivamente ou negativamente) nas respostas dos alunos 

como supomos inicialmente, visto que, nenhuma variável estabeleceu um padrão propulsor de 

acertos ou erros. Percebemos em contrapartida o que realmente influenciou as respostas dos 

alunos, em nossa conclusão, foi o grau de compreensão dos conceitos envolvidos no SND.  

Evidenciamos que os dados analisados no pós-teste, mostram que as questões relativas 

ao conceito de valor posicional do SND, ou seja, cada posição confere ao algarismo um valou 

dez vezes maior que a posição a sua direita ou, em um número, todo algarismo escrito á 

esquerda de outro vale dez vezes mais que se estivesse no lugar desse outro (IFRAH, 1997), 

foram as que mais apresentaram acertos. Esses resultados nos levam a inferir que os alunos 

avançaram nos conhecimentos relativos a todas as propriedades do SND, uma vez que, para 

resolver tais questões, os mesmos tiveram que mobilizar seus conhecimentos relativos aos 

conceitos de contagem por agrupamento e agrupamento e troca, que configuram também o 

conceito de valor posicional. 

Entendendo que realizamos as principais análises sobre os desempenhos dos alunos 

nos dois testes (pré e pós), chega o momento de deixarmos de lado o produto obtido por esses 

alunos para analisarmos os processos que os mesmos lançaram mão ao resolverem as 
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situações-problema dos testes. Em outras palavras, passaremos a proceder com a análise 

qualitativa dos dados. 

 

 

 

5.3 Análise qualitativa 

 

 

Diante dos resultados da análise quantitativa constatamos nitidamente a influência 

positiva que a intervenção de ensino exerceu no desempenho dos alunos participantes do 

grupo experimental. Esse êxito torna-se mais significativo quando comparados aos resultados 

desse grupo com os do grupo controle. A análise quantitativa, todavia, não nos permite 

explorar o processo de elaboração conceitual dos alunos sobre o Sistema de Numeração 

Decimal, bem como as estratégias de resolução realizadas pelos mesmos nos testes 

diagnósticos.  

Para sermos capazes de compreender esses mecanismos inerentes ao raciocínio dos 

alunos e seus respectivos processos de aprendizagem, faz-se necessária uma análise 

qualitativa minuciosa. É importante ressaltar, que nosso objeto de estudo foram os alunos 

participantes do (GE), visto que, estes foram participantes da intervenção de ensino. Isso 

significa que o direcionamento da presente análise toma como referência o grupo 

experimental e seus respectivos testes diagnósticos, a saber: pré-teste e pós-teste. 

Desse modo, esboçamos como objetivo para a análise qualitativa fazer observação à 

miúde das estratégias de resolução utilizadas pelos alunos nas respostas das situações-

problema propostas ao longo dos testes diagnósticos. 

Pretendendo alcançar este propósito, segmentamos a presente análise em três etapas. 

Na primeira, realizamos a identificação e classificação das estratégias de resolução. Na 

segunda etapa centramos na análise das estratégias conforme sua utilização nos testes 

diagnósticos, fazendo uma correlação com acertos e erros. E na terceira, fazemos uma análise 

comparativa associando o emprego dessas estratégias com os acertos e erros na resolução de 

cada item, na tentativa de desvendar quais estratégias foram mais eficientes no processo de 

resolução. 

 Por fim, salientamos que toda análise realizada nesta seção foi fundamentada nos 

aportes teóricos que sustentam nosso estudo. 
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5.3.1 Classificação das estratégias de resolução observadas 

 

 

Esta é a primeira etapa da análise qualitativa, nela buscamos identificar e classificar as 

estratégias de resolução utilizadas pelos alunos nos dois instrumentos diagnósticos (pré-teste e 

pós-teste), a fim de compreender o raciocínio utilizado pelos mesmos e seus respectivos 

esquemas de resolução. 

Ressaltamos que compreendemos a construção de estratégias de resolução como um 

caminho para ensinar e aprender Matemática na sala de aula (BRASIL, 1998). Valorizar tais 

estratégias é considerar os recursos cognitivos de que os alunos dispõem para as soluções das 

situações-problema, conduzindo-os a pensar produtivamente, possibilitando os mesmos a 

refletirem sobre o processo, além de apoiar a construção da autonomia intelectual e o 

desenvolvimento da confiança em sua própria capacidade de aprender Matemática. 

Ao observarmos as respostas dos alunos nos dois instrumentos diagnósticos (pré e pós-

teste) foi possível identificar diferentes estratégias de resolução em cada questão. Tais 

estratégias foram organizadas em cinco categorias. Destacamos que embora poucas, houve 

respostas em branco e as que não compreendemos o que o aluno tencionou explicitar, estas 

respostas foram consideradas como Estratégia zero (E0) e não serão consideradas para efeito 

de análise em nosso estudo como estratégias de resolução, mas consideramos relevante 

apresentar exemplos das situações classificadas como E0, visto que, tais respostas ocorreram 

apenas no pré-teste, o que apresentamos a seguir: 

 
Figura 5.1- Exemplos de estratégia E0 

 

Resposta em branco 

Recorte do protocolo do sujeito E02- Q01 

Não compreendida 

Recorte do protocolo do sujeito E10- Q09 

Fonte: dados da pesquisa 
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 A título de informação, identificamos no pré-teste 15 respostas classificadas como E0, 

totalizando um percentual de 8% do total de respostas dos alunos, evento que não ocorreu em 

nenhuma resposta do pós-teste, o que nos leva a inferir que houve uma mudança positiva em 

relação à autonomia e confiança destes alunos na própria capacidade de enfrentar desafios 

advindos das situações-problema.  

Consideramos tal mudança como um evento qualitativo sobrevindo da intervenção de 

ensino. Uma possível explicação consiste no fato de que toda proposta de intervenção se 

consolidou num ambiente matematizador e esteve baseada na Teoria das Situações Didáticas, 

cuja ideia central é que o aluno tem o papel ativo nesse processo e que na construção de seu 

conhecimento deva estabelecer a função de pesquisador. 

Isso significa dizer que na sala de aula o professor deve promover situações nas quais 

os aprendizes sejam estimulados a criar hipóteses, testar suas conjecturas, fazer comparações, 

demonstrar e elaborar conceitos que serão socializados, validados e defender suas ideias. É 

nesse processo de construção e reconstrução que as informações se tornam em conhecimento 

e a aprendizagem se dá de forma significativa (BROUSSEAU, 1996). 

A seguir, exibiremos no quadro 5.2 a classificação das estratégias de resolução, 

acompanhadas pela explicação de cada uma delas. Vale ressaltar que, para essa categorização 

observamos se os alunos usavam em suas estratégias de resolução conceitos referentes ao 

SND, tais como: contagem por agrupamento, agrupamento e troca e valor posicional. 

 
Quadro 5.2– Estratégias utilizadas pelos alunos 

CÓDIGO ESTRATÉGIA 

E01 Apenas resposta numérica 
E02 Contagem por agrupamentos simples com uso de desenho 
E03 Contagem por agrupamentos simples mista (desenho mais números) 
E04 Contagem por agrupamento complexo com apoio numérico 
E05 Contagem com uso do conceito de valor posicional do SND empregando 

algoritmo convencional  
Fonte: elaboração da pesquisadora 

 

 

 No capítulo da metodologia informamos que os testes diagnósticos (pré e pós-teste) 

foram estruturados com 12 questões, sendo 04 correspondentes a cada conceito do SND. 

Assim, foram 04 questões sobre contagem por agrupamento, 04 sobre agrupamento e troca e 

04 sobre valor posicional. 

 Como 16 alunos responderam ao pré-teste, temos um total de 192 possibilidades de 

respostas, quantitativo que permaneceu igual no pós-teste. 
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 Na continuidade, apresentamos a explanação de cada uma das estratégias de resolução 

identificadas, seguida de amostra. 

 

 Estratégia Apenas Resposta Numérica (E01) – Neste tipo de estratégia 

identificamos apenas a resposta numérica do aluno no espaço indicado para este fim, o 

mesmo não utiliza o lugar reservado para resolução disponível em seu teste. Tal 

estratégia nos conduz a levantar hipóteses sobre as possíveis elaborações mentais que 

o aluno realizou: cálculo mental, estimativa ou mesmo resposta aleatória. Como não 

realizamos entrevista para sabermos de fato como o aluno respondeu o problema 

fazemos apenas conjecturas ou inferências pelos indícios contidos nas resoluções.  

Figura 5.2 – Amostra da Estratégia (E01) na resolução da questão nº 05 (pré-teste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Recorte do protocolo do sujeito A02 

 

 

 Este tipo de estratégia foi muito utilizado pelos alunos, tanto no pré-teste quanto no 

pós-teste. A maior parte dos alunos optou por não utilizar o espaço destinado à resolução com 

diferentes tipos de registro. Nota-se nesta amostra que a resposta está correta, o que nos leva a 

inferir que o aluno pode ter utilizado o cálculo mental para resolver à situação-problema. 

 Embora tenhamos apresentado uma amostra com resposta bem sucedida no pré-teste, 

é importante salientar que mais da metade das respostas usuárias deste tipo de resolução não 

foi bem sucedida, o que nos conduz a crer que foram respostas aleatórias.  

 

 Estratégia Contagem por agrupamentos simples com uso de desenho (E02) – Nesta 

estratégia o aluno responde à situação-problema com o conceito de contagem por 

agrupamento simples, cujo princípio fundamental é o raciocínio de superar a 

correspondência um a um, e contar a partir de grupo de objetos, nos quais o quantitativo 

de elementos sejam similares de acordo com algum critério pré-determinado (MOURA, 
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1996). Porém utiliza desenhos (tracinhos, bolinhas, quadradinhos ou representações da 

realidade) para sustentar seu raciocínio. 

 

Figura 5.3 – Amostra da Estratégia (E02) na resolução da questão nº 07 (pré-teste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Recorte do protocolo do sujeito A02 

 

 

Esse tipo de estratégia demonstra que o aluno se apoiou nos desenhos para representar 

sua elaboração mental. Percebemos que, embora ainda recorra à contagem um a um (ilustrada 

nos desenhos das bolinhas) demonstra iniciar a compreensão de agrupamento simples, quando 

relaciona tais desenhos aos ícones que representam as cédulas referidas na situação-problema.  

Por meio de seu desenho notamos que o aluno raciocinou da seguinte forma: uma nota 

de R$ 10,00 reais corresponde a dez moedas de um real, então, para cada nota explicitada no 

problema (duas notas) o aluno desenhou dez bolinhas, o que levou a encontrar um total de 20 

moedas.  

 É mister salientar que os alunos recorrentes a este tipo de estratégia, neste estudo, 

foram em sua maioria bem sucedidos nas resoluções do pós-teste. Smole, Diniz e Cândido 

(2000) defendem esse tipo de representação pelas crianças. De acordo com as autoras ao 

resolver uma situação-problema por meio de desenhos, a criança pode utilizar desenhos 

esquemáticos ou figurativos como bolinhas ou traços, para representar o seu entendimento aos 

seus interlocutores como no caso deste protocolo. 

 Estratégia Contagem por agrupamentos simples mista (E03) – Nesta estratégia 

encontramos uma ampliação do esquema de resolução, nela embora o aluno ainda se 

utilize do recurso pictórico (desenho) para resolver a situação-problema, já recorre 

também ao registro numérico como forma de representação e auxílio na contagem. 
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Figura 5.4 – Amostra da Estratégia (E03) na resolução da questão nº 01 (pós-teste) 

 

 
  

Fonte: Recorte do protocolo do sujeito A14 

 

 

 É possível observar este tipo de estratégia na resolução do sujeito da pesquisa (A14), 

nele o aluno além de representar os agrupamentos com desenhos (para cada grupo desenha 

dez bolinhas), já faz a contagem de 10 em 10, representando com as respectivas notações 

numéricas. Nota-se que para responder à situação-problema, ele recorre à contagem dos 

agrupamentos formados, relacionando-os aos símbolos numéricos. Esta ação demonstra que o 

aluno já compreende o conceito de contagem por agrupamentos simples, além de favorecer o 

sucesso do mesmo nesta questão. 

 Estratégia Contagem por agrupamento complexo com apoio numérico (E04) – diz 

respeito ao tipo de estratégia na qual o aluno resolve à situação-problema do SND 

envolvendo o conceito de contagem por agrupamento complexo que requer não apenas a 

formação de grupos, mas de realizar grupos de grupos com apoio de notação numérica. 

Figura 5.5 – Amostra da Estratégia (E04) na resolução da questão nº 06 (pós-teste) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Recorte do protocolo do sujeito E14 
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Na amostra do tipo de resolução ora exposta, verificamos que o aluno já compreende 

os conceitos de contagem por agrupamentos simples e de contagem por agrupamentos 

complexos, no momento em que atribui a cada desenho o valor do agrupamento 

correspondente.  

Nota-se o uso do princípio aditivo do Sistema de Numeração Decimal quando ao 

somar todas as notações do número dez encontra o total de 110, e ao adicionar o valor de cem 

com os dois números dez encontra o total de 120. Porém ainda que aluno já expresse em sua 

resposta a compreensão sobre contagem por agrupamentos simples e complexos, até aquele 

momento recorreu à notação numérica como forma de visualizar concretamente seu raciocínio 

e ajudá-lo a realizar seus cálculos. 

 Contagem com uso do conceito de valor posicional do SND empregando algoritmo 

convencional (E05) – foram classificados os procedimentos nos quais os alunos 

resolvem as situações-problema observando o princípio do valor posicional no SND, 

sendo que, suas operações já eram registradas com o algoritmo convencional. 

Figura 5.6 – Amostra da Estratégia (E05) na resolução da questão nº 08 (pós-teste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Recorte do protocolo do sujeito E12 

 

 

Esse aluno revela conhecer o Sistema de Numeração Decimal e seus princípios 

aditivos e multiplicativos. O primeiro, quando obtém o resultado diante da composição 

somatória dos valores que os algarismos têm em função da ordem que ocupam, aqui expresso 

por: 46 = 40 + 6. O segundo, quando implicitamente estabelece para os quatro pinos do ábaco 

o valor de quarenta, ou seja, para descobrir o valor posicional multiplicou o algarismo 4 por 

10, respeitando a ordem por ele representada (dezenas).  
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Nesta resolução, o aluno demonstra conhecer o conceito de valor posicional e a sua 

função na operação de adição, além de compreender o uso do zero para indicar ausência de 

unidades ou agrupamentos, aqui visualizada quando ele registra o zero no minuendo na ordem 

das dezenas na organização do seu cálculo. 

Nota-se que o aluno representa seus conhecimentos sobre o SND usando o algoritmo 

convencional. É importante destacar que, embora este aluno tenha sido bem sucedido em sua 

resolução ao fazer uso do algoritmo convencional, tal procedimento, tanto no pré quanto no 

pós-teste conduziu seus usuários mais ao erro. 

 

 

5.3.2 Análise comparativa ente o uso das estratégias de resolução e o acerto nas questões 

 

 

Principiamos esta seção apresentado na tabela 5.5 a síntese dos resultados entre o tipo 

de estratégia utilizada pelos alunos na resolução das situações-problema nos testes 

diagnósticos (pré e pós-teste), e sua respectiva relação com o total de acerto (C) e erro (E) nas 

questões. 

 
Tabela 5.5- Síntese geral das estratégias utilizadas e total de acerto e erro no pré e pós-teste 

 

 

Estratégia 

Pré-teste Pós-teste 

Nº de 

questões 

certas 

Nº de 

questões 

erradas 

Nº de 

questões 

certas 

Nº de 

questões 

erradas 

E01 33 40 82 21 

E02 06 16 26 06 

E03 10 13 24 05 

E04 03 08 07 01 

E05 18 29 07 13 

Total 70 106 146 46 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Ao analisarmos a tabela 5.5 observamos que no pré-teste a estratégia mais utilizada 

pelos alunos em suas resoluções foi a E01 (Apenas Resposta Numérica), seguida de longe 

pela estratégia E05 (Contagem com uso do conceito de valor posicional do SND empregando 

algoritmo convencional). Em contrapartida, as menos utilizadas foram a E02 e E04 

(Contagem por agrupamentos simples com uso de desenho e Contagem por agrupamento 

complexo com apoio numérico, respectivamente).   

Abstraímos ainda da tabela 5.5 que, independente da estratégia utilizada pelos alunos, 

todas levaram muito mais ao fracasso que ao sucesso na solução das situações-problema 

propostas. Tal fato demonstra de sobre maneira que a maioria dos alunos não tinha se 

apropriado do SND e que, possivelmente, eles tenham usado o cálculo mental (respostas 

certas) ou respostas aleatórias quaisquer (respostas erradas) como recurso para resolver os 

problemas matemáticos envolvidos no pré-teste ou apenas ter uma resposta para oferecer.   

No pós-teste a tabela 5.5 mostra que o oferecimento de uma resposta numérica, 

desacompanhada de qualquer outro registro, permanece, porém agora, apresentando um acerto 

maior que o dobro com relação ao pré-teste. Esse resultado parece indicar a importância do 

trabalho com cálculo mental desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, pois o mesmo 

permite aos alunos pensarem de forma flexível além, de possibilitar aos mesmos a utilização 

dos conhecimentos que já dispõem no seu repertório cognitivo para pensar nos algoritmos. 

Nossos dados corroboram com as perspectivas destacadas nos PCNs de Matemática 

(BRASIL, 1998), que destacam a importância de práticas pedagógicas que estimulem o 

desenvolvimento da habilidade do cálculo mental. 

Observamos que houve um acréscimo considerável no uso das estratégias (E02 e E03) 

com sucesso. Lembramos que tanto a E02 como E03 indicam o uso da contagem por 

agrupamentos simples, sendo que a primeira lança mão exclusivamente do desenho enquanto 

a segunda de um misto entre desenho e número. Tal resultado é mais um claro exemplo da 

contribuição de nossa intervenção de ensino na apropriação do SDN por esses alunos. 

Sobre a estratégias E05 (Contagem com uso do conceito de valor posicional do SND 

empregando algoritmo convencional), a tabela 5.5 aponta para um paradoxo, em que seu uso 

no pós-teste gerou menos acerto nas resoluções das situações-problema que no pré-teste. Com 

tal resultado podemos apenas fazer algumas suposições, já que não realizamos nenhuma 

entrevista com os alunos para sabermos de fato o porquê das escolhas realizadas. Dentre elas, 

acreditamos que os alunos não são estimulados a resolverem situações-problema fazendo uso 

de algoritmos não convencionais tais como os registros pictóricos, e sim os algoritmos 

convencionais, porém sem compreensão das propriedades envolvidas no SND. 
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Podemos perceber pela tabela 5.5 que a estratégia E04 (Contagem por agrupamento 

complexo com apoio numérico) foi a menos utilizada, tanto no pré e mais ainda no pós-teste. 

Por outro lado quando utilizada no pós-teste, ela levou muito mais ao sucesso que ao fracasso, 

o que por si já a mostra como uma boa estratégia para esses alunos. O mesmo já não se pode 

dizer da estratégia E05 (Contagem com uso do conceito de valor posicional do SND 

empregando algoritmo convencional) esta, foi a que mais levou os alunos ao erro. 

Por fim, depreendemos da tabela 5.5 que um fenômeno diferente aconteceu com as 

estratégias E01, E02, E03 e E04 (Apenas resposta numérica, Contagem por agrupamentos 

simples com uso de desenho, Contagem por agrupamentos simples mista (desenho mais 

números) e Contagem por agrupamento complexo com apoio numérico, respectivamente). 

Identificamos que a utilização de tais estratégias de resolução no pós-teste conduziram os 

alunos bem mais ao acerto, fato oposto ao ocorrido no pré-teste.  

Tal efeito pode ser explicado devido à intervenção de ensino, na qual um de seus 

tempos didáticos (Pensar e operar matematicamente) oportunizou aos alunos a tomarem 

decisões, responderem a perguntas, elaborarem e registrarem suas hipóteses de resolução, 

colocando seus saberes em prática para resolver um problema proposto. Como visto na Teoria 

das Situações Didáticas (BROUSSEAU, 1996) é quando surge um conhecimento não 

formulado matematicamente. No que concerne a esta teoria, esse momento corresponde à 

tipologia didática de formulação. 

Tendo concluído a análise da tabela 5.5, passaremos agora a observação das 

estratégias utilizadas pelos alunos em cada questão do pré-teste, fazendo a correlação das 

mesmas com o número de erros e acertos. 

 
Tabela 5.6 - Tipos de estratégias utilizadas por questão e sua relação com acertos e erros no pré-teste 

      
             ESTRATÉGIA  

 

   QUESTÃO  

E01 E02 E03 E04 E05 

C E C E C E C E C E 

Q01 

Q02 

01 01 - 03 01 - - - 01 09 

- 03 01 01 02 05 - - 03 - 

Q03 04 03 - - - - - - 03 - 

Q04 01 03 01 05 01 - 01 - - 03 

Q05 01 07 - - 02 01 - - 01 03 

Q06 03 07 - - - - - - 01 01 

Q07 03 - 01 02 02 03 - - 02 - 
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Q08 02 02 02 02 02 04 01 03 01 - 

Q09 02 01 01 02 - - 01 05 02 - 

Q10 01 02 - 01 01 - - - 03 10 

Q11 07 06 - - - - - - - 03 

Q12 08 05 - - - - - - 01 - 

Total  33 40 06 16 11 13 03 08 18 29 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Como dito anteriormente as estratégias mais utilizadas nas resoluções das situações-

problema no pré-teste foram a E01 (Apenas Resposta Numérica) e E05 (Contagem com uso 

do conceito de valor posicional do SND empregando algoritmo convencional) ambas, apesar 

de uma diferença pouco expressiva entre o total de acertos e erros promovidos com seu uso, 

levaram ao insucesso nas resoluções. Em contrapartida a E04(Contagem por agrupamento 

complexo com apoio numérico) foi a com menor quantidade de utilizações, porém, sua 

utilização conduziu mais ao acerto do que ao erro. 

Atentaremos agora, com o apoio da tabela 5.6, para a análise do processo de resolução 

no que concerne questão por questão do teste diagnóstico inicial e quais os tipos de estratégias 

utilizadas, observando se tais estratégias conduziram ao sucesso ou insucesso nas respostas 

das situações-problema. 

Optamos por organizar essa análise agrupando sempre que possível às questões com as 

mesmas opções de estratégias de resolução mais utilizadas. Vale destacar que, tal opção se faz 

necessária para tornar essa análise menos densa. 

Observando o quadro supracitado, notamos que na Q01(situação não icônica, 

explorando o conceito de agrupamento complexo como recurso de contagem) e na Q10 

(Situação não icônica, explorando o conceito do sistema de trocas de base dez do Sistema de 

Numeração Decimal, envolvendo as ordens das centenas, dezenas e unidades) a estratégia 

mais utilizada foi a E05 (Contagem com uso do conceito de valor posicional do SND 

empregando algoritmo convencional). Estas conduziram mais ao erro do que ao acerto em tais 

questões. 

 Tal fenômeno pode ser explicado pelo fato de que a questão tratava do conceito de 

agrupamentos complexo, quando é necessário formar um novo agrupamento a partir de 

grupos já existentes, como exemplo a formação da centena (para se formar um grupo de cem 
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são necessários dez grupos com dez elementos). Destacamos também que nessas questões não 

havia ícones, o que levou os alunos a escolherem suas formas de registro e estratégias 

próprias. 

Levantamos algumas hipóteses para tal fenômeno, entre elas que existe uma excessiva 

preocupação nesta turma com o ensino voltado para o registro formal da Matemática, cuja 

característica faz parte da tradição pedagógica do ensino da Matemática, que conduz a 

manipulação mecânica dos algoritmos, sem uma real compreensão dos conceitos do SND e 

suas propriedades pelos alunos. Isso porque o SND é um sistema notacional e como tal, 

estabelece uma relação de representação entre um referente e um signo. (LEE, KARMILOFF-

SMITH, apud BRIZUELA, 2006). Pelos resultados, notamos que o uso do algoritmo 

convencional não se mostra eficiente quando não há a compreensão pelos alunos dos 

conceitos do SND supracitados.  

Na análise das Q02, Q07 e Q08 (Situação icônica, explorando o conceito do sistema 

de trocas de base dez, envolvendo as ordens das dezenas e unidades, Situação não icônica, 

explorando o conceito do sistema de trocas de base dez no Sistema de Numeração Decimal e 

Situação icônica, explorando o conceito de agrupamento complexo como recurso de 

contagem no Sistema de Numeração Decimal, respectivamente), observamos que em comum 

estas questões tiveram o uso da E03 (Contagem por agrupamentos simples mista - desenho 

mais números). Tal estratégia mostrou-se pouco eficiente, pois também conduziu mais ao erro 

do que ao acerto. 

Nas questões Q03, Q05, Q06, Q11 e Q12 (Situação não icônica, explorando o conceito 

de valor posicional dos algarismos no Sistema de Numeração Decimal, Situação icônica, 

explorando o conceito de agrupamento simples de base dez como recurso de contagem e 

comparação de quantidades, icônica, explorando o conceito de valor posicional dos 

algarismos no Sistema de Numeração Decimal, Situação icônica, explora o conceito do 

sistema de trocas de base dez, uma regularidade do Sistema de Numeração Decimal e 

Situação não icônica, explorando o conceito de agrupamentos e trocas de base dez no Sistema 

de Numeração Decimal, respectivamente) tiveram em comum a maior utilização da E01 

(Apenas resposta numérica) como estratégia de resolução. Vale destacar que, o uso dessa 

estratégia também conduziu mais ao insucesso do que ao acerto. 

Entendemos essa ocorrência, pois sabemos que embora o SND seja um conteúdo de 

uso cotidiano é um objeto de conhecimento complexo (LERNER, 1995). Para tanto, os alunos 

precisam pensar sobre sua lógica de organização e compreender os conceitos envolvidos 

assim, se sentirão confiantes para criar estratégias pessoais de resolução. 
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Em relação às Q09 e Q04 (Situação icônica, explorando o conceito de agrupamentos e 

trocas de base dez no Sistema de Numeração Decimal e Situação icônica, explorando o 

conceito de agrupamento simples de base dez como recurso de contagem, respectivamente) a 

estratégia de resolução mais utilizada pela primeira foi a E04 (Contagem por agrupamento 

complexo com apoio numérico) e pela segunda, a E02 (Contagem por agrupamentos simples 

com uso de desenho). Nas duas questões a opção de estratégia mais utilizada também 

promoveu mais o erro do que o acerto. 

Os resultados ora expostos nos direcionam ao entendimento que para os alunos 

utilizarem recursos próprios na resolução das situações-problema do SND, sejam eles: 

estimativas, cálculos mentais, registros por meio de desenhos ou mesmo algoritmo 

convencional com eficiência, os mesmos precisam vivenciar situações de contagem, trocas e 

compreendam os preceitos das ordens numéricas a partir de situações que façam sentido 

(CARVALHO, 2010). Para então, perceberem as regularidades do SND, elaborarem e 

analisarem suas escritas numéricas, ações que alicerçam o processo de construção do conceito 

do SND durante o Ciclo de alfabetização. 

Por fim, pretendemos destacar duas respostas, nas quais foram utilizadas as estratégias 

mais empregadas nas resoluções das situações-problema do pré-teste. As estratégias 

E01(Apenas resposta numérica) e a E05 (Contagem com uso do conceito de valor posicional 

do SND empregando algoritmo convencional), respectivamente. A seguir, encontram-se os 

dois protocolos que ilustram o uso dessas estratégias. 

 

Figura 5.7 – Amostras do uso das estratégias (E01) e (E05) no pré-teste 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fonte: Recorte do protocolo do sujeito (A01)                      Fonte: Recorte do protocolo do sujeito (A07) 

 

Começaremos analisando o protocolo do sujeito (A01) que utilizou como estratégia de 

resolução a E01 (Apenas resposta numérica). Nota-se que o aluno não utilizou o espaço 
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reservado para registrar seus cálculos, apenas colocou a resposta. Por ter respondido a 

situação-problema de forma correta eliminamos a hipótese da aleatoriedade na solução, 

acreditamos que o mesmo tenha usado o recurso do cálculo mental, fazendo a relação entre as 

personagens explicitadas no problema e a respectiva quantidade recebida, para em seguida 

fazer a comparação e encontrar o resultado, procedimento realizado apenas pelo pensamento e 

que o conduziu a responder acertadamente à questão. 

Tal resolução indica que o aluno já realiza a operação cognitiva de representação 

mental, cujo processo interioriza imagens e ou conceitos, utilizando-se da associação e 

abstração. Isso pode ser observado, quando o mesmo relaciona os saquinhos apresentados no 

problema com a quantidade dez. Ele ainda utiliza-se da operação mental de comparação, que 

é o processo de reconhecimento entre semelhanças e diferenças entre objetos ou fatos com 

base nos seus atributos. Feito que pode ser percebido quando o aluno por meio de seus 

cálculos encontrou a resposta correta, para tanto, teve que descobrir o número de balas 

recebido por cada personagem e por meio da comparação identificar a que recebeu maior 

quantidade de balas. 

No protocolo do sujeito (A07) nota-se que o mesmo utiliza a estratégia E05 

(Contagem com uso do conceito de valor posicional do SND empregando algoritmo 

convencional) para resolver a situação-problema, conduzindo-o ao sucesso em sua 

empreitada. 

Podemos observar que o aluno, além das operações mentais citadas na análise do 

protocolo anterior já realiza, além disso, seus cálculos com o algoritmo convencional. 

Percebemos que o mesmo usa como recurso para organização dos dados numéricos expostos 

na situação-problema o quadro valor de lugar e também as terminologias unidades e dezenas 

do SND, representadas em seu protocolo pelas letras U e D, respectivamente. 

Tal estratégia de resolução demonstra que o aluno identificou o princípio aditivo 

envolvido na situação-problema e utilizou seus conhecimentos formais sobre o SND para  

responder corretamente à questão. 

Passaremos neste momento a analisar as estratégias utilizadas pelos alunos em cada 

questão do pós-teste, fazendo a correlação das mesmas com o número de erros e acertos. A 

observação desse processo nessa etapa tem grande importância para nosso estudo, visto que, 

iremos entender como os alunos procederem em suas resoluções após a intervenção de ensino. 
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Tabela 5.7 - Tipos de estratégias utilizadas e sua relação com acertos e erros no pós-teste 

 

      
      ESTRATÉGIA  

 

QUESTÃO  

E01 E02 E03 E04   E05 

C E C E C E C E C E 

Q01 12 01 02 - - - - - 01 02 

Q02 12 02 02 - - - - - - - 

Q03 10 02 02 - - - - - - - 

Q04 03 01 02 01 - 01 - - - 04 

Q05 05 - - 01 04 01 02 - 01 02 

Q06 03 01 - 02 03 01 05 - 01 - 

Q07 04 04 - 01 05 01 - 01 01 01 

Q08 08 02 02 - 04 - - - 01 03 

Q09 13 01 - - - - - - 01 - 

Q10 02 01 08 01 - 01 - - - - 

Q11 05 01 02 - 08 - - - 01 01 

Q12 05 05 06 - - - - - 01 - 

Total  82 21 26 06 24 05 07 01 07 13 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Ao analisarmos os dados da tabela 5.7 podemos observar uma tendência diferente do 

ocorrido nas resoluções das situações-problema do pré-teste, no qual houve uma 

heterogeneidade maior nas opções de estratégias para responder às questões, diferentemente 

do ocorrido no pós-teste, onde vemos uma concentração maior no uso da estratégia E01 

(Apenas resposta numérica), com um total de cento e três utilizações. É importante salientar 

que, diferente do ocorrido no pré-teste esse tipo de estratégia no pós-teste conduziu ao acerto. 

Prosseguindo nossa análise, optamos também como realizado na observação do 

quadro anterior, agrupar as questões de acordo com as estratégias mais utilizadas em comum, 

para efeito de melhor compreensão do leitor. 

Iniciaremos observando o agrupamento das questões que só utilizaram a estratégia 

E01 (Apenas resposta numérica) como opção na resolução das situações-problema do pós-

teste, são elas as questões Q01, Q04, (Q03, Q08), (Q02, Q07, Q09 e Q12) (Situação não 

icônica, explorando o conceito de agrupamento complexo como recurso de contagem, 
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Situação icônica, explorando o conceito de agrupamento simples de base dez como recurso de 

contagem, Situação não icônica, explorando o conceito de valor posicional dos algarismos no 

Sistema de Numeração Decimal, envolve a ordem das dezenas e unidades, e Situação não 

icônica, explorando o conceito do sistema de trocas de base dez no Sistema de Numeração 

Decimal, envolve as ordens das dezenas e unidades, respectivamente). 

Nota-se que na resolução destas questões os alunos só colocaram a resposta numérica, 

não aproveitaram o espaço destinado no teste para os registros pessoais, porém mesmo não 

realizando outros tipos de registros essa estratégia mais que triplicou o número de acertos 

nessa questão, exceto na questão Q07, cujo número de acertos foi igual ao dos erros. 

O segundo agrupamento de questões que ora consideramos importante analisar é 

formado pelas questões, Q05 e Q10, respectivamente (Situação não icônica, explorando o 

conceito de agrupamento simples de base dez como recurso de contagem e Situação não 

icônica, explora o conceito do sistema de trocas de base dez, envolve as ordens das centenas, 

dezenas e unidades). Em ambas, a estratégia E02 (Contagem por agrupamentos simples com 

uso de desenho) foi a mais utilizada para a resolução, opção que conduziu os alunos ao 

sucesso em sua empreitada, promovendo mais acertos do que erros. 

Prosseguindo em nossa análise percebemos que as questões Q06 e Q11 (Situação 

icônica, explorando o conceito de valor posicional dos algarismos no Sistema de Numeração 

Decimal, envolvendo as ordens das dezenas e unidades e Situação icônica, explora o conceito 

do sistema de trocas de base dez, uma regularidade do Sistema de Numeração Decimal, 

respectivamente) foram mais respondidas pela estratégia E03 (Contagem por agrupamentos 

simples mista - desenho mais números).  

Verificamos que diferentemente do ocorrido no pré-teste, no qual os alunos optaram 

por utilizar a estratégia E01 (Apenas resposta numérica) na resolução, levando-os ao 

insucesso, no pós-teste com a mudança de estratégia obtiveram maior quantidade de acertos. 

Isso nos leva a inferir que os alunos tiveram uma postura mais reflexiva diante dos desafios, 

visto que, usaram desenhos e números para representação de suas ideias e apoio no processo 

de resolução, em oposição ao uso de apenas números, que de acordo com o baixo desempenho 

foi utilizado possivelmente de forma aleatória. 

Por fim, acreditamos ser relevante fazer uma sucinta comparação entre os dados 

obtidos no pré e pós-teste em relação às questões e os tipos de estratégias utilizadas. Tais 

elementos informam que tanto no pré quanto no pós-teste a estratégia de resolução mais 

utilizada foi a E01 (Apenas resposta numérica) e a menos utilizada pelos alunos foi a E04 

(Contagem por agrupamento complexo com apoio numérico). 
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A estratégia que conduziu ao maior número de erros, tanto no pré quanto no pós-teste 

foi a E05 (Contagem com uso do conceito de valor posicional do SND empregando algoritmo 

convencional). Esses dados evidenciam que o ensino antecipado do algoritmo formal sem a 

compreensão das propriedades do SND pode se tornar um empecilho nos cálculos realizados 

pelos alunos, dessa forma torna-se importante que os mesmos saibam usar outros recursos, 

como o cálculo mental, a estimativa ou até mesmo a calculadora para o auxílio em suas 

resoluções (PARRA, 1996).  

Ressaltamos que não estamos aqui desmerecendo a importância do ensino do 

algoritmo convencional, pois o mesmo tem sua utilidade nos registro dos cálculos 

matemáticos, além, de se constituírem um saber socialmente construído. Apenas, salientamos 

que antes da formalização matemática é imprescindível que os alunos compreendem a lógica 

envolvida nos conceitos do SND. 

Constatamos que a estratégia de resolução que mais levou ao sucesso no pós-teste foi a 

E01 (Apenas resposta numérica). Além dela, as estratégias E02, E03 e E04, respectivamente 

(Contagem por agrupamentos simples com uso de desenho, Contagem por agrupamentos 

simples mista (desenho mais números) e Contagem por agrupamento complexo com apoio 

numérico) também favoreceram ao acerto. Vale destacar que, no pós-teste o uso destas 

estratégias mais que triplicaram o número de acertos nas questões. 

Essa constatação é consonante com as ideias de Parra (1996), quando afirma que 

inicialmente as crianças mais novas tendem a resolver os problemas matemáticos pela 

manipulação de materiais concretos, porém aos poucos, essa estratégia vai sendo substituída 

por formas mais sofisticadas de contagem, como o cálculo mental, a estimativa e a 

representação numérica, aproximando-se cada vez mais da construção formal, porém com 

entendimento.  

É notório o crescimento do número total de acertos no pós-teste (166) em relação ao 

pré-teste (70) no que tange às questões e as respectivas estratégias utilizadas. Esses dados nos 

levam a concluir que a intervenção de ensino atuou positivamente no processo de 

aprendizagem dos alunos, tanto no que compreende os conceitos envolvidos no SND, quanto 

na autonomia de buscar procedimentos que lhes parecessem mais úteis para suas resoluções. 

Mostraremos a seguir um exemplo de mudança no raciocínio do aluno em relação à 

estratégia utilizada na resolução de uma situação-problema no pré-teste e após a intervenção 

de ensino no pós-teste, evidenciando que nos anos iniciais do Ensino Fundamental devem-se 

priorizar no ensino do SND diferentes situações de contagem, para que os alunos percebam as 
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regularidades e propriedades envolvidas, dando-lhes autonomia para utilizar diferentes 

recursos de cálculo, sejam eles: cálculo mental, estimativa, registros pictóricos e outros. 

 Isso favorece a confiança dos mesmos na sua própria capacidade de aprender 

Matemática (BRASIL, 1997), além de romper o paradigma do ensino iniciado com o algoritmo 

formal, no qual muitas vezes os alunos apenas reproduzem as terminologias ou 

padronizações, sem uma real compreensão do seu uso. 

 

Figura 5.8 – Amostra da resolução do sujeito (A13) da questão 07 no pré e pós-teste 

 

 

         Pré-teste             Pós-teste  

 

 

 

 

 

 

            
             

                Recorte do protocolo do sujeito (A13)                Recorte do protocolo do sujeito (A13) 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Ao analisar comparativamente as estratégias de resolução realizadas por esse aluno no 

pré e pós-teste, percebemos imediatamente um ponto positivo, já que após a intervenção de 

ensino o aluno obteve sucesso na resolução da situação-problema, fato que não ocorreu no 

pré-teste. 

A princípio, iremos conduzir nosso olhar para a estratégia de resolução utilizada pelo 

aluno aquando do pré-teste, no qual usou a E05 (Contagem com uso do conceito de valor 

posicional do SND empregando algoritmo convencional). Verificamos em seu procedimento a 

não compreensão da propriedade de agrupamento e troca do SND, pois em sua resolução ele 

não conseguiu representar a ideia de que um saquinho correspondia a dez unidades, fato 

visualizado quando ele registra o algarismo um (equivocadamente na ordem das unidades) e 

soma com o algarismo cinco, obtendo o resultado seis, ao invés de somar dez mais cinco para 

obter o resultado quinze. Além disso, ele não utiliza os outros dados explícitos na situação-

problema para a resolução do mesmo.  
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Observando o protocolo do pós-teste, notamos um avanço no que concerne à 

compreensão das propriedades envolvidas no SND, tais como: contagem por agrupamento, 

agrupamento e troca e valor posicional. O aluno utilizou em sua resolução a estratégia E03 

(Contagem por agrupamentos simples mista - desenho mais números), o que lhe possibilitou 

registrar por meio de desenhos os dados explicitados na situação-problema. Assim, para cada 

saquinho exposto no problema, ele desenhou um grupo com dez bolinhas, com suas 

respectivas quantidade soltas, somando-as em seguida e registrando o total com algarismos. 

Cabe ressaltar, a necessidade da escola prosseguir no trabalho com a temática, de  

forma que, a cada novo contato esse aluno possa atribuir novos e mais complexos significados 

às regras que alicerçam o SND e avançar até a o registro formalizado, ou seja, ao uso do 

algoritmo convencional, porém com compreensão. 

Tais dados nos levam a inferir que a intervenção de ensino foi positiva tanto no que 

tange à construção dos conceitos do SND, quanto no desenvolvimento do autoconceito 

positivo dos alunos, fator indispensável para a confiança na própria capacidade de aprender 

Matemática. 

  Finalmente, após a análise do desempenho (produto) e das estratégias de resolução 

(processo) dos alunos no pré e pós-teste, acreditamos ter elementos suficientes para responder 

a nossa questão de pesquisa, ação que será realizada no próximo capítulo, quando também 

exporemos nossas considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Iniciar uma pesquisa é sempre um processo delicado para todo pesquisador, as idas e 

vindas teóricas e metodológicas necessárias no seu desenvolvimento causam muitas vezes 

desconforto e inquietação pelas incertezas do desconhecido, mas são justamente estes 

sentimentos inerentes ao espírito do pesquisador, que aliados à curiosidade, o mobilizam para 

a construção de conhecimentos. Nessa mesma direção, o momento da conclusão também 

requer especial atenção, pois é o elo entre a inquietação inicial e os conhecimentos que a 

pesquisa efetivamente consolidou. 

 Assim relembramos que o objetivo de nosso estudo foi o de “investigar a influência de 

uma intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e em discussão 

coletiva, para a construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) por parte de 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental”. Com esse objetivo em mente, geramos outro mais 

específico, a saber: investigar as formas pelas quais se dá tal influência e ainda, a proporção 

(medida) em que ela se dá. 

 Reinteramos que o interesse por realizar esta pesquisa foi a necessidade de se discutir 

as práticas de alfabetização matemática realizadas pela maioria dos alfabetizadores atuantes 

na Rede Municipal de Ilhéus, que priorizam o uso de exercícios padronizados, 

descontextualizado e mecânicos, realizados em um ambiente de “silêncio” do pensamento 

matemático.  

Considerando nossos objetivos, foi proposta as seguintes questões de pesquisa: qual a 

influência de uma intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e em 

discussão coletiva, para a construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) 

por parte de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental? E de que forma e em que medida se dá 

tal influência?  

 

 

Percurso percorrido 

 

 

 Para atingir nosso propósito e, por conseguinte obter dados para responder nossas 

questões de pesquisa, organizamos esta dissertação com uma introdução, na qual expusemos 
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nossa trajetória pessoal e profissional, bem como os motivos que nos impulsionaram para esse 

estudo, seguida da apresentação dos objetivos e questão de pesquisa. Na sequência 

construímos cinco capítulos, dos quais faremos uma breve retrospectiva para efeito de 

entendimento da lógica organizacional envolvida neste estudo.  

 O capítulo I surgiu pela necessidade de se discutir sobre a terminologia alfabetização 

matemática e suas implicações, por se tratar do contexto em que nossa pesquisa encontrava-se 

inserida, especificamente, no 3º ano do Ciclo de alfabetização. Para tanto, recorremos a 

alguns estudiosos no assunto como: Danyluk (2002), Souza (2010), Gal (1994), Soares (2006) 

e nos cadernos do PNAIC (BRASIL, 2014) para fundamentar nosso entendimento sobre o 

assunto. 

Abordamos também as políticas educacionais brasileiras, com recorte para a 

alfabetização, tendo em vista, as leis (a partir da redemocratização do Brasil, 1985) e 

documentos oficiais que norteiam a alfabetização matemática no país. 

No capítulo II, discutimos sobre o Sistema de Numeração Decimal enquanto invenção 

humana, construída num contexto histórico. Compreendendo-o como um sistema notacional 

complexo, cujas propriedades determinam a forma de registrar os números. Para tanto, nos 

apoiamos em várias ideias, tais quais: Caraça (1951), Dias e Moretti (2011), Eves (2004), 

Ifrah (2001), Boyer (1996), Agranionih (2008), Rosas (2008), Signorini (2007), Brizuela 

(2006), Rangel (1992), Parra (1996), Gomez Granel (1998), Lerner (1995), Sadovsky (1996), 

Carvalho (2010), Vergnaud (2009), Vygotsky (2002), Piaget (1975) e nos PCNs (BRASIL, 

1997). 

A partir dessa fundamentação, abordamos as implicações para o ensino e 

aprendizagem dos conceitos necessários para a compreensão de tal sistema no Ciclo de 

alfabetização, numa perspectiva do aluno enquanto protagonista de seu conhecimento.  

No capítulo III, apresentamos nosso aporte teórico, baseado nos estudos de Nacarato, 

Mengali e Passos (2009) e Skovsmose, O; Alro, H (2006), no que tange a construção de um 

ambiente propício ao ensino e a aprendizagem Matemática (ambiente matematizador) nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Discorremos sobre a Teoria da Metacognição 

(FLAVELL, 1970,1976, 1987, 1993) e a Teoria das Situações Didáticas (BOUSSEAU, 

1986,1996, 2006, 2008). A primeira, no que concerne a comunicação oral do pensamento 

matemático enquanto prática metacognitiva que favorece a construção de significados 

matemáticos pelas crianças. E a segunda, por propor que o ensino da Matemática aconteça 

predominantemente com a interação entre três elementos fundamentais, a saber: o professor, 

cujo papel centra-se na promoção de situações intencionais, de modo a aproximar o aluno do 
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saber científico, os alunos que são considerados sujeitos ativos no seu processo de construir 

conhecimento e o meio didático que em nosso caso correspondeu à intervenção de ensino, que 

são as ferramentas utilizadas pelo professor para potencializar as aprendizagens. 

No capítulo IV, descrevemos a nossa opção metodológica, a pesquisa com 

delineamento quase-experimental, uma vez que, não houve distribuição aleatória dos  sujeitos, 

por se tratar de uma pesquisa que foi realizada em um contexto escolar com a participação de 

todos os alunos matriculados nas respectivas turmas investigadas, quais sejam, turmas do 3
o
 

ano. Ao invés disso, as relações de causa-efeito analisadas efetivou-se a partir da comparação 

dos resultados do pré-teste e pós-teste com grupos equivalentes e com os mesmos sujeitos 

antes e após a intervenção pedagógica. 

O estudo consistiu de duas etapas, uma envolveu os testes diagnósticos (pré e pós-

teste) e a outra, uma intervenção de ensino. No que concerne a etapa dos diagnósticos, 

aplicamos o pré-teste quinze dias antes da intervenção de ensino e o pós-teste, dez dias após a 

aplicação da mesma. Tanto o pré-teste quanto no pós-teste foram constituídos de 12 questões, 

todas com contexto extramatemático, envolvendo situações problematizadoras com os 

conceitos do Sistema de Numeração Decimal. 

Em relação à intervenção de ensino, esta foi desenvolvida em seis encontros, os quais 

foram distribuídos ao longo de três semanas letivas, assegurando dois encontros em cada 

semana. Cada encontro teve a duração de uma hora e meia, tempo que a escola já destinava, 

dentro da sua carga horária, para o ensino da Matemática. Todos os detalhes de ambas etapas 

estão descritos à miúde no capítulo IV. 

O último capítulo (V) foi dedicado a análise dos resultados alcançados nos testes 

diagnósticos (pré-teste e pós-teste) por ambos os grupos participantes do nosso estudo, GE 

(grupo experimental) e GC (grupo controle). Tal análise foi estruturada em duas seções. A 

primeira refere-se a uma análise quantitativa dos dados obtidos (foco no produto), onde 

comparamos o desempenho dos dois grupos no pré-teste e o pós-teste, mediante o Chi-

quadrado para amostras independentes para verificar se havia uma diferença estatisticamente 

significativa entre o desempenho dos dois grupos, além, de promovermos uma comparação do 

desempenho intra-grupo com o (GE). A segunda refere-se à análise dos aspectos qualitativos 

(foco no processo), esta teve como foco o grupo experimental, no qual realizamos a 

identificação, classificação e discussão das estratégias de resolução utilizadas pelos alunos 

nos testes diagnósticos. 

O árduo exercício de fazer a análise dos dados foi fundamental em nosso trabalho, 

pois nos proporcionou informações importantes que puderam responder a nossa questão de 
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pesquisa. Sendo assim, faremos na próxima seção um resumo dos resultados mais relevantes 

discutidos em nossa análise. 

 

 

Síntese dos resultados analisados 

 

 

 Como dito anteriormente, o capítulo V foi dedicado à análise dos dados coletados 

durante a pesquisa, especificamente, nos testes diagnósticos (pré e pós-teste), neles foram 

discutidos tanto o desempenho dos alunos (produto) quanto às estratégias de resolução 

utilizadas (processo). Inicialmente, apresentaremos o resumo dos resultados concernentes ao 

desempenho para, em seguida, prosseguirmos com o resumo dos resultados referentes às 

estratégias de resolução realizadas pelos alunos nos referidos instrumentos diagnósticos. 

 No que tange aos dados do desempenho dos alunos nos testes diagnósticos: 

 Temos o primeiro resultado que merece ser ressaltado, por se tratar dos critérios de 

escolha dos grupos comparativos participantes da pesquisa, que foi a comparação do 

desempenho dos três grupos de alunos para seleção de dois grupos equivalentes, visto que, a 

escola possuía três turmas do terceiro ano do Ciclo de alfabetização e nossa pesquisa só 

necessitava de duas turmas, uma para constituir o grupo experimental e outra, o grupo 

controle. 

 Os resultados do pré-teste demonstraram que os três grupos participantes apresentaram 

diferenças expressivas em seus desempenhos. Esse comportamento distinto nos levou a 

decisão de desconsiderar o grupo 01 por causa do seu alto percentual de acertos, que foi bem 

superior aos demais. Assim, selecionamos os grupos 02 (grupo controle) e 03 (grupo 

experimental) como participantes do estudo, apesar deles também partirem de patamares 

diferenciados no que concerne ao percentual de acertos no instrumento de diagnóstico inicial. 

Tais dados indicavam que o grupo 03 obtivera menor desempenho no percentual de 

acertos, portanto, foi o grupo participante da intervenção de ensino, opção nossa por 

acreditarmos que a da intervenção ensino teria a possibilidade de ser mensurada com maior 

efetividade, se a aplicássemos com o grupo de menor desempenho. 

No segundo resultado o que merece destaque foi que comparando os percentuais de 

acertos entre o pré-teste (59,6%) e o pós-teste (60,9%), verificou-se que o GC apresentou uma 

diferença em ganhos percentuais de acertos muito pequena em contrapartida, o GE destacou-

se ao apresentar uma grande diferença no ganho percentual de acertos na comparação dos 
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resultados entre o pré-teste (36,50%) e o pós-teste (76%). Os dados revelaram que o grupo 

experimental, além de ampliar seu desempenho, superou o grupo controle de forma 

significativamente positiva, quando analisado nos dois momentos distintos da pesquisa: antes 

e após a intervenção.  

Como terceiro resultado, consideramos os dados do pós-teste, cujos números 

mostraram que os dois grupos chegaram novamente com patamares diferentes, porém 

invertendo a ordem, o GC atingiu 60,9% de acerto e o GE 76,0%. Essa diferença entre os 

desempenhos dos grupos foi estatisticamente significativa, o que levou os alunos do GE a 

chegaram ao final do estudo apresentando um desempenho consideravelmente melhor que os 

alunos do GC. 

O quarto resultado diz respeito à análise intragrupo do GE no pré e pós-teste, na qual 

foi percebida uma clara evolução no desempenho individual dos alunos, já que no pré-teste 

apenas 05 alunos conseguiram acertar a metade, ou mais, das questões. Os demais (11 alunos) 

acertaram, no máximo, um quarto do teste. Em contrapartida, no pós-testes todos os alunos 

acertaram um índice igual ou superior a 50% das questões, sendo que nove deles acertaram 

pelo menos ¾ do teste.  

Em relação às questões dos instrumentos diagnósticos, apresentamos o quinto 

resultado, no qual observamos uma considerável evolução no desempenho de todos os alunos 

do GE, do pré para o pós-teste. Os dados indicaram que mais da metade dos alunos (87%), 

após a intervenção observaram o princípio do valor posicional dos algarismos quando 

registram um valor numérico. Isso revela um crescimento expressivo no desempenho dos 

alunos, uma vez que, os dados do pré-teste mostraram que menos da metade dos alunos 

acertaram as questões com esse conceito.  

Este resultado nos levou a concluir que a participação dos alunos na intervenção de 

ensino ampliou os conhecimentos relativos a todas as propriedades do SND, uma vez que, 

para resolver tais questões, os mesmos tiveram que mobilizar seus conhecimentos relativos 

aos conceitos de contagem por agrupamento e agrupamento e troca que configuram também o 

conceito de valor posicional. 

Em relação às estratégias de resolução utilizadas pelos alunos nas soluções das 

situações-problema, destacamos os seguintes resultados: 

Como primeiro resultado, ressaltamos que tivemos a possibilidade de identificar cinco 

distintas estratégias de resolução observadas nas respostas dos alunos nos dois instrumentos 

diagnósticos (pré e pós-teste). Organizamos essas estratégias em cinco categorias, 
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observando-se os conceitos referentes ao SND, tais como: contagem por agrupamento, 

agrupamento e troca e valor posicional. 

 Assim, apresentamos as categorias de estratégias: (E01= Apenas resposta numérica, 

E02= Contagem por agrupamentos simples com uso de desenho, E03= Contagem por 

agrupamentos simples mista (desenho mais números), E04= Contagem por agrupamento 

complexo com apoio numérico e E05= Contagem com uso do conceito de valor posicional do 

SND empregando algoritmo convencional). Nelas, pudemos compreender os recursos usados 

pelos alunos para responder as questões envolvendo os conceitos do SND. 

No segundo resultado, relatamos que no pré-teste as estratégias mais utilizadas pelos 

alunos em suas resoluções foram a E01 (Apenas Resposta Numérica) e E05 (Contagem com 

uso do conceito de valor posicional do SND empregando algoritmo convencional), ambas, 

levaram mais ao erro do que ao acerto nas resoluções, além disso, todas as demais estratégias 

utilizadas favoreceram mais ao erro do que ao acerto.  

Tal fato demonstra que possivelmente os alunos tenham usado o cálculo mental 

(respostas certas) ou resposta aleatória (respostas erradas) como recurso para resolver os 

problemas matemáticos envolvidos neste instrumento diagnóstico. Além, de acreditamos que 

em seu cotidiano escolar estes alunos não eram mobilizados a resolverem situações-problema 

fazendo uso de algoritmos não convencionais tais como os registros pictóricos, e sim os 

algoritmos convencionais, porém sem compreensão das propriedades envolvidas no SND. 

Os dados analisados nos direcionaram ao entendimento que para os alunos utilizarem 

recursos próprios na resolução das situações-problema do SND, sejam eles: estimativas, 

cálculos mentais, registros por meio de desenhos ou mesmo algoritmo convencional com 

eficiência, os mesmos precisam vivenciar situações de contagem, trocas e compreendam os 

preceitos das ordens numéricas a partir de situações que façam sentido. Para então, 

perceberem as regularidades do SND, elaborarem e analisarem suas escritas numéricas, ações 

que alicerçam o processo de construção do conceito do SND durante o Ciclo de alfabetização. 

Por fim, o terceiro resultado, merece ser destacado, visto que, embora no pós-teste a 

estratégia E01 (Apenas Resposta Numérica) também tenha sido a mais utilizada pelos alunos, 

houve uma diferença no que concerne o número de acerto. Neste instrumento diagnóstico, o 

uso desta estratégia levou mais ao sucesso do que ao erro. Além dela, as estratégias E02, E03 

e E04, respectivamente (Contagem por agrupamentos simples com uso de desenho, Contagem 

por agrupamentos simples mista (desenho mais números) e Contagem por agrupamento 

complexo com apoio numérico) igualmente favoreceram ao acerto. Evidenciamos que o uso 
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destas estratégias mais que triplicaram o número de acertos nas questões em relação ao pré-

teste. 

De fato foi notório o crescimento do número total de acertos no pós-teste (166) em 

relação ao pré-teste (70) independentemente da estratégia de resolução utilizada pelos alunos. 

Esses dados nos mostraram que devemos priorizar no ensino do SND diferentes situações de 

contagem, para que os alunos percebam as regularidades e propriedades nele envolvidas, 

dando-lhes autonomia para utilizar com entendimento diferentes recursos de cálculo, sejam 

eles: cálculo mental, estimativa, registros pictóricos ou outros. 

Com o resumo dos resultados aqui apresentados, acreditamos ter elementos suficientes 

para responder nossa questão de pesquisa. Ação que faremos na próxima seção. 

 

 

Resposta às questões de pesquisa 

 

 

Esta seção é dedicada à resposta das nossas questões de pesquisa, assim descrita:  

Qual a influência de uma intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, 

jogos e em discussão coletiva, para a construção do conceito de Sistema de Numeração 

Decimal (SND) por parte de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental? E de que forma e em 

que medida se dá tal influência?  

Antes de nos dedicarmos à tarefa de responder essas questões diretrizes, salientamos 

que a nosso ver, conseguimos alcançar o objetivo dessa pesquisa, qual seja: investigar a 

influência de uma intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e em 

discussão coletiva, para a construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) 

por parte de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. Com esse objetivo inicial, geramos 

outro mais específico, a saber: investigar as formas pelas quais se dá tal influência e ainda, a 

proporção (medida) em que ela se dá. Uma vez que, a opção metodológica desse estudo 

(delineamento quase-experimental), com toda sua lógica procedimental envolvida, constituiu-

se numa aliada em todas as etapas desse processo investigatório, tanto para investigar a 

influência da intervenção de ensino nas aprendizagens dos alunos, quanto na identificação da 

medida de eficiência desta intervenção.  

Dados esses esclarecimentos iniciais, prosseguimos respondendo nossa questão de 

pesquisa, que embora tenha sido estruturada em apenas um período, linguisticamente falando. 

Percebemos, no entanto, dois questionamentos que necessitam de respostas. Assim, 
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assumimos que em nossa questão de pesquisa temos dois questionamentos que, embora 

distintos se complementam entre si.  

Inicialmente, responderemos ao primeiro questionamento, explicitado textualmente da 

seguinte forma:  

 
QUAL A INFLUÊNCIA DE UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, APOIADA EM MATERIAL 

MANIPULATIVO, JOGOS E EM DISCUSSÃO COLETIVA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE SISTEMA 

DE NUMERAÇÃO DECIMAL (SND) POR PARTE DE ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL? 

 

Fundamentados na análise dos dados referentes ao desempenho dos alunos nos 

instrumentos diagnósticos (pré e pós-teste), os quais foram discutidos à miúde no capítulo V e 

de forma resumida neste capítulo, podemos assegurar, com um nível razoável de convicção 

que a intervenção de ensino apoiada no uso de materiais manipulativos, jogos e discussão 

coletiva, mostrou-se extremamente positiva em relação à construção dos conhecimentos dos 

alunos do Ciclo de alfabetização, especificamente no 3º ano, no que concerne a compreensão 

dos conceitos envolvidos no SND: contagem por agrupamento, agrupamento e troca e valor 

posicional.  

É importante salientar, que os jogos utilizados na intervenção de ensino tinham em 

suas regras instrucionais, as propriedades do SND, isso significa dizer que, à medida que os 

alunos jogavam e respeitavam as regras do jogo, já vivenciavam as regularidades intrínsecas 

ao SND. Já o momento das discussões coletivas, se mostrou relevante para a construção de 

significados matemáticos, pois, concordamos com o pensamento de Nacarato, Mendes e 

Passos (2009), quando afirmam que toda significação é uma produção social que implica 

partilha de ideias, comunicação e interação.  

Em relação ao segundo questionamento contido na questão de pesquisa:  

E DE QUE FORMA E EM QUE MEDIDA SE DÁ TAL INFLUÊNCIA?  

Podemos responder tal questionamento a partir, tanto dos resultados da análise 

quantitativa, quanto da qualitativa. Quanto ao desempenho dos alunos os dados nos 

mostraram que ao compararmos os percentuais de acertos entre o pré e o pós-teste, 

constatamos que o GC apresentou uma diferença em ganhos percentuais de acertos muito 

baixos, em oposição, o GE apresentou uma grande diferença no ganho percentual de acertos 

na comparação dos resultados entre o pré-teste (36,50%) e o pós-teste (76%). 

Considerando os resultados do pós-teste, verificamos que da mesma forma que os 

grupos partiram de patamares estatisticamente diferentes, os dois grupos chegaram novamente 

com patamares diferentes, porém com ordem invertida; o Grupo Controle atingiu 60,9% de 
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acerto e o Grupo Experimental 76,0%, mais que dobrou seu percentual. Isso responde sobre a 

dimensão proporcional que a intervenção de ensino realizou na aprendizagem dos alunos, cujo 

desempenho foi estatisticamente significativo, levando-os a chegarem ao final do estudo 

apresentando um desempenho muito melhor que os alunos do GC.
 

A forma como a intervenção de ensino influenciou os alunos participantes também 

pôde ser percebida pelo bom desempenho dos mesmos no pós-teste, no qual todos acertaram 

um índice igual ou superior a 50% das questões, e destes, nove acertaram ¾ do teste.  

Estes alunos utilizaram diferentes estratégias de resolução, como discutidas 

minuciosamente no capítulo anterior, porém todas conduzindo mais ao erro do que ao acerto 

no pré-teste, já após a intervenção, no pós-teste o uso destas estratégias mais que triplicaram o 

número de acertos nas questões. Tal rumo serve como sinal de que à medida que os alunos 

participaram da intervenção puderam pensar sobre as propriedades do SND e caminharem em 

direção à apropriação desse conhecimento, para além das nomenclaturas memorizadas, 

aprendendo com compreensão. 

Contudo, entendemos que o método utilizado em nosso estudo não nos permite 

extrapolar tais conclusões para além da nossa amostra. Temos consciência que se tratou de um 

universo pequeno de sujeitos participantes, inseridos num mesmo espaço escolar. Fato que 

impossibilitou a seleção aleatória, como exige o Método Experimental. Em todo caso, os 

dados foram obtidos a partir de um grupo comparação, antes e após a intervenção de ensino. 

Vale ressaltar que, nessa pesquisa o grupo controle teve um papel importante, excluir a 

hipótese de que independentemente da intervenção de ensino todos os alunos avançariam em 

seus conhecimentos sobre o SND. 

Entretanto, os resultados advindos da aplicação da intervenção de ensino, não deixam 

dúvidas quanto a sua efetividade no avanço da compreensão das regularidades do SND por 

esses alunos. Dessa forma, entendemos que tais resultados oferecem subsídios suficientes que 

orientem possíveis caminhos de (re)planejamento da prática docente, e justifiquem estudos 

posteriores com o objetivo de aprofundar questões a respeito das implicações da promoção de 

um ambiente matematizador na construção dos conceitos do SND num universo mais 

abrangente de sujeitos envolvidos. 

 Para concluir, queremos enfatizar que a principal contribuição de nosso estudo 

(produto) é a disponibilização de uma proposta de intervenção de ensino que se mostrou 

eficiente para ser usada com estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental no que tange à 

introdução dos conceitos do Sistema de Numeração Decimal. 
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Sugestões para futuras pesquisas 

 

 

Após estas considerações e na certeza que respondemos nossa questão de pesquisa, 

nos sentimos confiantes em listar algumas sugestões para pesquisas futuras, que poderão ser 

realizadas tendo nosso estudo como referência inicial. 

A primeira sugestão seria uma investigação na mesma linha de atuação da nossa, ou 

seja, uma intervenção de ensino sobre o SND, apoiada em material concreto, jogos e 

discussão coletiva, porém realizada com um número maior de sujeitos (200), de diferentes 

escolas e no período de uma unidade letiva, para que o resultado encontrado possa ser 

generalizado. Isso poderá ajudar professores alfabetizadores a planejarem situações didáticas 

baseados nos moldes da intervenção realizada na pesquisa.  

Como segunda sugestão sinalizamos que mais pesquisas sejam realizadas a fim de 

entender quais as concepções que os professores alfabetizadores têm sobre o ensino do 

Sistema de Numeração Decimal e quais conhecimentos estes detêm sobre os conceitos e 

propriedades nele envolvido, e qual a relação disto com as práticas desenvolvidas em sala de 

aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Pesquisas nesse sentido poderão subsidiar 

propostas de formação continuada em Matemática para professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Uma terceira sugestão seria investigar qual a influência das habilidades metacognitivas 

na mobilização de aprendizagens sobre as regularidades do SND nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Um estudo nessa direção poderá compreender o papel ativo do sujeito (criança) 

nas suas aprendizagens matemáticas envolvendo este sistema numérico. 

Como quarta sugestão, seria uma pesquisa que se propunha a entender as hipóteses 

que as crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental elaboram em relação aos seus 

cálculos nas operações matemáticas tidas como fundamentais, relacionando tais hipóteses aos 

tipos de erros frequentes. Uma pesquisa nesse sentido ajudaria os professores alfabetizadores 

a entenderem como as crianças pensam ao realizar seus cálculos, além, de compreender o erro 

como parte do processo de construção do conhecimento e a partir desta informação elaborar 

estratégias de intervenção mais eficientes. 

Uma quinta sugestão, seria a de uma pesquisa que investigue como são as intervenções 

pedagógicas realizadas em sala de aula referentes ao ensino do SND nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Para que este trabalho possa contribuir de modo que os professores dos 
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anos iniciais reflitam sobre sua prática e busquem alternativas viáveis para a reflexão sobre o 

funcionamento desse sistema numérico. 

Assim, é com satisfação que chegamos ao final do estudo que propusemos realizar, 

tendo consciência, entretanto, que o saber científico avança à medida que novas pesquisas são 

realizadas, por isso, nosso trabalho enquanto pesquisadora não se esgota aqui, certamente 

outras questões virão e para respondê-las outros estudos se farão necessários.  

Por fim, reservamos a última seção para trazermos algumas reflexões, para além da 

pesquisa. 

 

 

Para além da pesquisa 

 

 

 Esta seção foi reservada, logo após termos finalizado o que nos propusemos investigar, 

para expormos alguns episódios que nos chamaram atenção no decorrer de nosso estudo e 

consideramos relevante relatar, visto que, compreendemos a educação como um processo 

eminentemente humano, cujas peculiaridades não podem ser suprimidas. 

 Acreditamos também que esses fatos possam ser de interesse de educadores que 

diariamente se dedicam ao árduo trabalho de alfabetizar matematicamente seus alunos. Porém 

tais episódios por não terem sidos controlados pelo rigor metodológico que o saber científico 

exige, não podem ser discutidos à luz da ciência.  

 Primeiro, relataremos fatos que dizem respeito aos alunos participantes da intervenção 

de ensino e, em seguida à professora regente desta turma. 

 No primeiro dia da intervenção de ensino, fizemos uma combinação coletiva 

(pesquisadora e alunos), que todos teriam oportunidade de falar sobre suas respostas e que se 

acaso houvesse algum equívoco nas mesmas, esse fato seria um acontecimento normal da 

aula. Tal combinado foi sendo colocado em prática pelos próprios alunos ao perceberem 

nossa naturalidade na mediação aquando um “erro” era percebido. Isso promoveu a confiança 

dos alunos em participarem ativamente da intervenção. Muitos diziam: “- Nessa aula eu não 

tenho vergonha de falar”.  

 O que pôde ser observado, portanto, foi que durante toda intervenção de ensino os 

alunos participaram ativamente: falando, apresentando suas ideias matemáticas e refutando 

oralmente as ideias do outro quando não validavam as respostas. Vale destacar que, essa 
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turma era composta por alunos muito calados, que passavam muito tempo em silêncio, 

considerados pela escola e professora, uma “turma disciplinada”. 

 Outro episódio marcante foi aquando da nossa chegada à sala de aula nos momentos 

da intervenção, a alegria com que os alunos nos recebiam. Perguntamos o porquê de tal reação 

e eles informaram que aprender Matemática da forma como trabalhávamos era muito 

divertido.  

 Foram vários momentos durante a intervenção que os alunos disseram: “- Agora estou 

conseguindo aprender Matemática” “-Não tenho mais medo de Matemática”. Estas falas não 

foram ditas uma única vez, nem por um único aluno, se tornaram frequentes, o que nos 

levaram a acreditar que a intervenção de ensino surtiu efeito no desenvolvimento do 

autoconceito positivo dos alunos. 

 A professora da turma que chamamos, ficticiamente, de Linda, esteve conosco durante 

toda intervenção. Sempre conversávamos sobre as atividades desenvolvidas e a participação 

dos alunos. Certa feita, já nos últimos dias da intervenção ela me chamou e disse que estava 

muito feliz pela turma dela ter sido a escolhida para ser o grupo experimental. Relatou que na 

nossa chegada e apresentação da proposta da pesquisa à escola, não acreditava que sua turma 

iria participar, visto que, a mesma era composta de alunos em sua maioria repetentes e com 

baixo desempenho tanto em Matemática quanto nas demais disciplinas do currículo, além, da 

estrutura física de sua sala ser muito pequena e desconfortável.Essa fala nos deixou satisfeita, 

pela opção criteriosa de seleção dos sujeitos participantes quando do resultado do instrumento 

diagnóstico inicial. Tal fala demonstrou que esses eram realmente os alunos que precisavam 

de uma intervenção de ensino para que avançassem em suas aprendizagens. 

 No penúltimo dia da intervenção a professora me relatou com grande alegria que sua 

turma, antes faltosa, após o início do nosso trabalho, não faltava mais às aulas, todos agora 

vinham com certa regularidade. O que nos levou a concluir que criança que aprende gosta de 

estar na escola. 

 Estes episódios aqui apresentados reforçam nossa ideia que, embora o aluno seja 

protagonista da construção de sua aprendizagem, ele precisa de um professor que acredite na 

sua capacidade de aprender e utilize diferentes ferramentas didáticas para mediar o processo 

de ensino e aprendizagem de forma contínua e sistematizada.   
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APÊNDICE A – TCLE (pais) 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado (a) Senhor (a),  

 

Estamos convidando seu (sua) filho (a) a participar, como voluntário, da pesquisa: A 

construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal durante a Alfabetização Matemática: uma 

proposta de intervenção de ensino, coordenada por Viviane Oliveira de Castro e orientada pela Prof. 

Drª Sandra Maria Pinto Magina no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação 

de Professores da Educação Básica da Universidade Estadual de Santa Cruz. O motivo que nos leva a 

estudar esse tema se deve à importância de se discutir novas práticas pedagógicas para a aquisição da 

linguagem matemática nos fundamentos de um ambiente matematizador. Temos o objetivo de 

investigar a influência de uma intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e 

discussão coletiva, para a construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) por parte 

de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. 

Essa pesquisa terá duração de oito encontros, dois, destinados à avaliação diagnóstica e seis 

para a intervenção pedagógica utilizando como conteúdo de aprendizagem: o Sistema de Numeração 

Decimal, e os respectivos conceitos de agrupamentos, agrupamentos e trocas e valor posicional.  As 

referidas ações acontecerão no horário normal da aula de Matemática, de acordo com o programa 

estabelecido pela escola e terá a (o) professor (a) responsável pela turma de seu/sua filho (a), como 

participante permanente e presente em todos os encontros dessa pesquisa. Os encontros também serão 

áudios-gravados, o que significa que eventuais falas de seu/sua filho (a) também serão gravadas e 

servirão para compor os dados a serem analisados por esta pesquisa, os quais ficarão sob minha 

custódia por 5 anos, em sigilo total, após este período, serão destruídos. Os resultados obtidos com a 

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, incluindo a publicação na 

literatura específica. 

No decorrer da pesquisa é possível que aconteçam os seguintes desconfortos e riscos: 

interferência na dinâmica da sala de aula, timidez dos alunos na realização de algumas atividades e 

constrangimento ao perceber seus equívocos tanto na oralidade quanto nos registros escritos, no 

entanto, buscaremos criar um clima de interação e respeito, num ambiente onde o erro será visto como 

parte integrante do processo de aprendizagem. Espera-se que esta pesquisa traga benefícios 

concernentes à apropriação de conceitos relacionados ao Sistema de Numeração Decimal de forma 

significativa, num ambiente de interações verbais.  

Seu (sua) filho (a) não é obrigado (a) a participar do estudo, tendo total liberdade para desistir 

de participar da pesquisa no momento que desejar, sem prejuízo moral e psicológico, bastando, para 

isso, informar a pesquisadora, que não utilizará os dados coletados e este termo de consentimento será 

devolvido. A participação de seu (sua) filho (a) nesta pesquisa é voluntária e não remunerada. 

Garantimos que a participação neste estudo não demandará nenhum gasto financeiro, todos os recursos 

necessários serão providenciados pela pesquisadora. 

Comprometemos-nos a garantir o seu direito a indenização, se seu (sua) filho (a) tiver algum 

dano decorrente desta pesquisa. Caso participe, ele (a) também terá a liberdade para pedir informações 

ou tirar qualquer dúvida que tiver. Aceitando, o (a) senhor (a) receberá uma via desse termo de 

consentimento.  
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“TCLE, [A construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal durante a Alfabetização 

Matemática: uma proposta de intervenção de ensino] Continuação”. 

 

 

Então, se está claro para o senhor (a), peço que assine este documento. O seu consentimento 

deve estar de acordo com o consentimento do seu filho (a), isto é, se seu filho (a) não concordar em 

participar, a opinião dele será respeitada.  

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração.   

 

Assinatura: __________________________________ 

Viviane Oliveira de Castro (Pesquisadora responsável) 

        vivianecastro92@yahoo.com.br 

 

Eu, ______________________________________________________, aceito que meu (minha) filho 

(a) participe como voluntário (a) das atividades da pesquisa intitulada: “Influência das Manifestações 

Verbais do Pensamento no Processo de Construção de Conhecimentos Matemáticos do Aluno”. Fui 

devidamente informado (a) sobre os objetivos, riscos e benefícios da participação de meu (minha) 

filho (a) na pesquisa. Foi-me garantido que meu (minha) filho (a) poderá desistir da pesquisa a 

qualquer momento que desejar, sem que isto leve a quaisquer prejuízos em seu aprendizado na escola 

e que as informações confidenciais serão mantidas em sigilo.   

 

 

Ilhéus,______de______________de 2015             Assinatura: _______________________________ 

                                                                            (Pais e/ou responsável) 

 

 

                                                                                                                                        Marca do polegar 

A rogo do Senhor (a) ..........................................................................Assinam: 

 

Assinatura da testemunha 1...................................................................... 

Assinatura da testemunha 2...................................................................... 

 

 

 

 

Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa  

envolvendo seres humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC - Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge 

Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia.  

Fone: (73) 3680-5319 E-mail: cep_uesc@uesc.br  

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, de 8:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:00 

 

 

mailto:vivianecastro92@yahoo.com.br
mailto:cep_uesc@uesc.br
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APÊNDICE B – TCLE (professor) 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Prezado (a) senhor (a), 

 

Estamos convidando você a participar da pesquisa: A construção do conceito de Sistema de 

Numeração Decimal durante a Alfabetização Matemática: uma proposta de intervenção de ensino, 

coordenada por Viviane Oliveira de Castro e orientada pela Prof. Drª Sandra Maria Pinto Magina no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação de Professores da Educação Básica 

da Universidade Estadual de Santa Cruz. O motivo que nos leva a estudar esse tema se deve à 

importância de se discutir novas práticas pedagógicas para a aquisição da linguagem matemática nos 

fundamentos de um ambiente matematizador. Temos o objetivo de investigar a influência de uma 

intervenção pedagógica, apoiada em material manipulativo, jogos e discussão coletiva, para a 

construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal (SND) por parte de alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental. 

Essa pesquisa terá duração de oito encontros, dois, destinados à avaliação diagnóstica e seis 

para a intervenção pedagógica, utilizando como conteúdo de aprendizagem: o Sistema de Numeração 

Decimal, e os respectivos conceitos de agrupamentos, agrupamentos e trocas e valor posicional.  A sua 

participação é muito importante, pois as referidas ações acontecerão com seus alunos no horário 

destinado às aulas de Matemática, de acordo com o programa estabelecido pela escola. Ao aceitar 

participar dessa pesquisa sua colaboração se dará da seguinte forma: após análise da avaliação 

diagnóstica, será formado dois grupos de comparação, um experimental e outro grupo de controle, 

caso sua turma se constitua no grupo experimental, seu papel será o de auxiliar na pesquisa, e a 

intervenção será realizada pela pesquisadora, entretanto, se seus alunos constituírem o grupo controle, 

existirá o controle visto, situação em que a pesquisadora estará presente nas aulas, mas as mesmas 

serão realizadas por você, professora regente da classe, sem nenhuma intervenção pedagógica da 

pesquisadora.  

Os encontros serão áudios-gravados, o que significa que eventuais falas de seus/suas alunos 

(as) também serão gravadas e servirão para compor os dados a serem analisados por esta pesquisa, os 

quais ficarão sob minha custódia por 5 anos, em sigilo total, após este período, serão destruídos. No 

decorrer da pesquisa é possível que aconteçam os seguintes desconfortos e riscos: interferência na 

dinâmica da sala de aula, timidez dos alunos na realização de algumas atividades e constrangimento ao 

perceber seus equívocos tanto na oralidade quanto nos registros escritos, no entanto, buscaremos criar 

um clima de interação e respeito, num ambiente onde o erro será visto como parte integrante do 

processo de aprendizagem. Espera-se que esta pesquisa traga benefícios concernentes à construção de 

conceitos relacionados ao Sistema de Numeração Decimal pelos alunos, bem como, constituir um 

ambiente de interações verbais, que favoreçam os alunos matematizarem no Ciclo de alfabetização.  

Sua participação é voluntária e a qualquer momento você poderá desistir de participar da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo, bastando, para isso, informar a pesquisadora, que não utilizará os 

dados coletados como elementos de análise e este termo de consentimento será devolvido. 
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“TCLE, [A construção do conceito de Sistema de Numeração Decimal durante a Alfabetização 

Matemática: uma proposta de intervenção de ensino] Continuação”. 

 

 

Comprometemos-nos em manter total sigilo e anonimato de todas as ações e informações 

prestadas durante as fases da pesquisa. Sua participação nesta pesquisa é voluntária e não remunerada. 

Você também não terá nenhum gasto, mas se por acaso tiver alguma despesa em decorrência da 

pesquisa, nos comprometemos a ressarci-lo (a), assim como, se você tiver algum dano decorrente 

desta pesquisa, garantimos o seu direito a indenização. 

Assim, se ficou claramente esclarecido (a) em que consiste sua participação, e se o (a) senhor 

(a) concorda em colaborar com a pesquisa, pedimos que assine este documento.  

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

 

Assinatura: __________________________________ 

Viviane Oliveira de Castro (Pesquisadora responsável) 

        vivianecastro92@yahoo.com.br 

 

 

Eu, ___________________________________________________,aceito participar das atividades do 

projeto de pesquisa intitulada Influência das Manifestações Verbais do Pensamento no Processo de 

Construção de Conhecimentos Matemáticos do Aluno. Fui devidamente informado (a) sobre os 

objetivos, riscos e benefícios da minha participação na pesquisa, a que concordarei em participar 

voluntariamente. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto resulte em prejuízos relacionados a mim e; que os dados de identificação e outros dados 

relacionados a esta pesquisa serão tratados confidencialmente e que, caso eu sofra algum dano de 

qualquer natureza, terei direito a ressarcimento. Fui ainda informado que este documento será emitido 

em duas vias, ficando uma com a pesquisadora e outra comigo. 

 

Ilhéus,______de _______________de_________ Assinatura:_____________________________ 

 

 

Este projeto de pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo seres humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz: Campus 

Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 

3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia  

Fone: (73) 3680-5319 E-mail:cep_uesc@uesc.br  

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, de 8:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:00 
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APÊNDICE C – Instrumento de coleta de dados (Pré-teste) 

 

 

                                                                                                                              Nº 

 
ALUNO(A):______________________________________________     IDADE: _______ ANOS 

 

QUESTÃO 01: A LIVRARIA BOM LIVRO VENDE CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 10 LÁPIS 

CADA.  

A) COM 100 LÁPIS QUANTAS CAIXAS PODEM SER FORMADAS PARA VENDER?  

B) VÃO SOBRAR LÁPIS?  

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                         RESPOSTA A):  ______ 
                                    RESPOSTA B):  ______ 

 

QUESTÃO 02: VEJA O DINHEIRO QUE MARIA TINHA NO SEU COFRINHO. SÃO MOEDAS 

DE 1 REAL. ELA TROCOU AS MOEDAS POR NOTAS DE 10 REAIS. QUANTAS NOTAS DE 10 

REAIS ELA CONSEGUIU?  

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

 

                                                                                              

                                                                                            

 

 

                                                                                                                                           RESPOSTA:  ________ 
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QUESTÃO 03: MARCELO GUARDA EM UMA CAIXA SUA COLEÇÃO DE FIGURINHAS 

DOS JOGADORES DE SEU TIME PREFERIDO. ELE TEM EM SUA COLEÇÃO 5 DEZENAS E 9 

UNIDADES DE FIGURINHAS. FAÇA UM X NO QUADRADINHO AO LADO DO NUMERAL 

QUE REPRESENTA O TOTAL DE FIGURINHAS DE MARCELO 

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

E) 79                         

F) 59 

G) 95 

H) 65 

 

 

QUESTÃO 04: A FÁBRICA DE PIRULITOS DOCE SABOR ARRUMA OS PIRULITOS 

COLOCANDO 10 EM CADA SAQUINHO. VEJA A QUANTIDADE DE PIRULITOS QUE O 

FUNCIONÁRIO JOSÉ VAI ARRUMAR NOS SAQUINHOS.  

A) QUANTOS SAQUINHOS DE 10 PIRULITOS JOSÉ CONSEGUE FAZER COM ESSA 

QUANTIDADE? 

B) VAI SOBRAR PIRULITOS? 

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

 

 

                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                                    
                                                                                                                     RESPOSTA A:  ________ 
                                                                                                                     RESPOSTA B: _________ 
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QUESTÃO 05: JOÃO DISTRIBUIU BALAS PARA TRÊS IRMÃS. ELE COLOCOU 10 BALAS EM CADA 

SAQUINHO E FEZ A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO: PARA MARIA DEU UM SAQUINHO E TRÊS 

BALAS, PARA PAULA DEU DOIS SAQUINHOS E PARA BIANCA DEU UM SAQUINHO E CINCO 

BALAS.  

A) QUEM GANHOU MAIS BALAS? 

B) QUANTAS BALAS ELA GANHOU? 

  

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                    RESPOSTA A: ________ 

                                                                                                                    RESPOSTA B: ________ 

 

QUESTÃO 06: DURANTE A AULA DE MATEMÁTICA A PROFESSORA PEDIU QUE 

RAFAEL REPRESENTASSE UM NÚMERO NO ÁBACO. QUAL FOI O NÚMERO 

REPRESENTADO POR ELE? 

 

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                   RESPOSTA:__________ 
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QUESTÃO 07: ONTEM, JOANA FOI AO BANCO COM DUAS NOTAS DE 10 REAIS E DISSE 

AO CAIXA QUE GOSTARIA DE TROCAR ESSAS NOTAS POR MOEDAS DE 1 REAL. 

QUANTAS MOEDAS JOANA RECEBEU?  

 
 ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

    

                      

                                                                                                                                                

 

                                                                                                              RESPOSTA:  ___________ 

 

QUESTÃO 08: A LOJA DE SEU PEDRO VENDE CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 10 LÁPIS. 

UM PACOTE TEM 10 CAIXAS DE LÁPIS DE COR. AGORA, DESCUBRA E REGISTRE O 

TOTAL DE LÁPIS DE CADA FIGURA: 

 

  

A)                              ____________LÁPIS 

 

 

 

 

      B)                                                    _____________LÁPIS 

  

 



222 
 

QUESTÃO 09: NA CLASSE DE ALINE A PROFESSORA COLOCA PALITOS NO QUADRO 

VALOR DE LUGAR E DESAFIA OS ALUNOS A DESCOBRIREM A QUANTIDADE 

REPRESENTADA. ELA DESENHOU NA LOUSA O SEGUINTE QUADRO VALOR DE LUGAR. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                               

 

             QUE NUMERAL REPRESENTA A QUANTIDADE INDICADA NA TABELA? ___________ 

 

 

QUESTÃO 10: UM FABRICANTE DE REFRIGERANTE TROCA 100 TAMPINHAS POR UM 

BONÉ. MEU IRMÃO PAULO TEM 210 TAMPINHAS. QUANTOS BONÉS ELE CONSEGUIRÁ 

COM A TROCA?  

  

ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                      RESPOSTA:_____________ 

 

 

Centena Dezena Unidade 

   

 

 ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 
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QUESTÃO 11: OBSERVE OS GRUPOS FORMADOS COM PALITOS DE PICOLÉ E DE 

ACORDO COM A LEGENDA, REPRESENTE OS AGRUPAMENTOS USANDO NUMERAIS:  

 

 

                                  LEGENDA: 

 

  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12: MAMÃE FEZ COMPRAS E PAGOU COM UM CHEQUE NO VALOR DE 

CENTO E CINQUENTA REAIS. MARQUE COM UM X O QUADRINHO QUE INDICA ESSE 

NUMERAL: 

  
ESPAÇO PARA RESOLVER O PROBLEMA 

 

    A)             1050 

    B)             10050 

    C)             150 

    D)             550 

  

 

 

 

 

   

 

__________ PALITOS 

 

 _________ PALITOS 

 

_________  PALITOS 

           = =100           = 10 


