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O PROCESSO DE ENSINO DE MATEMÁTICA NO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender o processo de ensino da Matemática 

no âmbito do AEE em ambiente hospitalar, tendo como foco crianças com câncer que se 

encontram nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Considerando nosso objetivo geral, foi 

proposta a seguinte questão de pesquisa: como se dá o processo de ensino de Matemática no 

âmbito do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em ambiente hospitalar voltado para 

crianças em tratamento oncológico e que se encontram nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? O estudo desenvolvido foi fundamentado nas discussões relacionadas ao 

atendimento educacional em contexto hospitalar, abordado por Teixeira (2015), Fonseca (1999, 

2015), Matos e Mugiatti (2014), Neves (2016), Araújo (2017) etc., bem como pelos estudos na 

área da Educação Matemática desenvolvidos por D’Ambrosio (2001, 2009), Felicetti (2010, 

2012), Fiorentini (1994), Arruda e Moretti (2002) entre outros, e ainda os aspectos que se 

referem à organização do ensino de Matemática e à prática pedagógica, a partir das 

contribuições de Franco (2015), Caldeira e Zaidan (2010), Behrens (1999), Veiga (1992), 

Moura (1996), Moraes (2008), Vygotsky (2004), Moretti (2007), Selbach (2010) etc. 

Apresentamos também as orientações dos documentos oficiais publicados nas últimas décadas, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), os Elementos Conceituais 

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

de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental (2012) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) sobre o ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, com foco nos conteúdos que devem ser abordados nesse período de escolaridade. 

A pesquisa foi realizada em um hospital pediátrico situado na região sul da Bahia. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso, tendo como participantes duas docentes que 

ensinam Matemática no hospital. Os instrumentos de coleta de dados foram: a observação 

(guiada por um roteiro previamente elaborado), registro em diário de campo, a realização de 

uma entrevista semiestruturada com essas professoras, consulta ao material didático elaborado 

para trabalhar conteúdos matemáticos com os alunos. Para análise dos dados da pesquisa, cada 

objetivo específico correspondeu a uma seção de análise. Como resultado, verificamos nos 

discursos das professoras indícios de uma concepção de ensino da Matemática centrada na sua 

relevância social. As suas práticas pedagógicas refletem aspectos apresentados nas suas 

concepções, como a tentativa de aproximação dos conteúdos ao cotidiano das crianças. A 

organização do ensino de Matemática se dá com base na avaliação diagnóstica realizada com 

os alunos. A partir daí, são definidos os conteúdos a serem trabalhados e as estratégias que serão 

empregadas no ensino. Visando contribuir para a potencialização do uso de jogos no ensino de 

Matemática no contexto hospitalar, propomos como produto educacional um Caderno 

Pedagógico contendo orientações teóricas e práticas para a elaboração de estratégias didático-

metodológicas que utilizem jogos no ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Hospitalar. Matemática. Ensino. 

 

 

 



 
 

THE TEACHING OF MATHEMATICS IN THE SPECIALIZED EDUCATIONAL 

SERVICE (SES) IN THE HOSPITAL CONTEXT  

 

ABSTRACT 

 
 

This research aimed to understand the teaching of mathematics in the specialized 

educational service (SES) in the hospital context, with focus on children with cancer in their 

first years of elementary school. In view of our general objective, we raised the following 

question: how does the teaching of mathematics take place in the specialized educational 

service (SES) in the hospital context with children in oncological treatment in their first years 

of elementary school? This work was based on the studies by Teixeira (2015), Fonseca (1999, 

2015), Matos & Mugiatti (2014), Neves (2016), Araújo (2017), and others regarding the 

specialized educational service in the hospital context. It was also based on the studies by 

D’Ambrosio (2001, 2009), Felicetti (2010, 2012), Fiorentini (1994), and Arruda & Moretti 

(2002) in the field of mathematics education. In addition, we rested on the contributions of 

Franco (2015), Caldeira & Zaidan (2010), Behrens (1999), Veiga (1992), Moura (1996), 

Moraes (2008), Vygostsky (2004), Moretti (2007) and Selbach (2010) to the organization of 

the teaching of mathematics and the pedagogical practice. Moreover, we presented the 

orientations of the official documents published in the last decades concerning the teaching of 

mathematics in the first years of elementary school focused on the contents that must be taught 

over these years. The documents are: the National Curriculum Parameters (PCN) (BRASIL, 

1997), the Conceptual and Methodological Elements for the Definition of Rights of Learning 

and Development of the Literacy Cycle of Elementary School (2012) and the National Common 

Curricular Base (BNCC) (BRASIL, 2017). Our research took place at a children’s hospital in 

the southern region of Bahia. It was a qualitative research, specifically a case study, in which 

two teachers who teach mathematics at the hospital took part. The data collection instruments 

were: observation (with a script previously created), recording in field diary, semi-structured 

interview of the teachers, consultation of the didactic material elaborated to teach mathematics 

to the students. To analyze the research data, each specific objective corresponded to an analysis 

section. The result showed, in the teachers’ discourses, some evidence of a conception of 

mathematics teaching focused on its social relevance. Their pedagogical practices reflect some 

aspects presented in their conceptions as an attempt to relate the contents to the children’s daily 

life. The organization of the mathematics teaching takes place after the diagnostic evaluation 

of the students. Then, the contents and strategies used in the teaching are selected. In order to 

contribute for the use of games in the teaching of mathematics in the hospital context, we 

propose as educational product a pedagogical handbook with theoretical and practical 

orientations to the creation of didactic and methodological strategies by using games in the 

teaching of mathematics in the early years of elementary school.  
 

Keywords: Hospital Education Service. Mathematics. Teaching. 
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 INTRODUÇÃO  

 

 

A Matemática, enquanto linguagem, tem se mostrado uma ferramenta fundamental para 

a leitura e interpretação da realidade, bem como para e na formação humana e sua relação com 

o cotidiano. A escola tem papel central nesse processo de construção da aprendizagem 

matemática. No entanto, o desempenho dos alunos, indicado pelos testes de larga escala 

realizados no Brasil pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), mostra que os estudantes se encontram aquém das capacidades matemáticas básicas.  

Os últimos resultados1  publicados (BRASIL, 2017) referentes à Prova Brasil2 , por 

exemplo, revelam que apenas 44% dos mais de dois milhões de alunos do 5º ano conseguiram 

atingir a proficiência básica (32%) ou avançada (12%) em Matemática. Se observarmos os 

resultados do estado da Bahia, em particular, percebemos que decresce para 26% o percentual 

de alunos com proficiência em Matemática. 

Essa realidade não é diferente para os estudantes na faixa etária dos 15 anos (final do 

Ensino Fundamental). Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes3 (Pisa), 

tradução da expressão inglesa Programme for International Student Assessment, referentes à 

avaliação de 2018, mostram que 68,1% dos estudantes brasileiros estão no nível mais baixo de 

proficiência em Matemática entre os 70 países que participam do programa. Esse resultado 

mostra que o baixo rendimento em Matemática dos alunos que concluem os anos iniciais tem 

continuidade nos anos posteriores do Ensino Fundamental. 

É consenso entre os educadores que uma das causas dos maus resultados de nossos 

estudantes nas macroavaliações é a prática pedagógica do professor que atua nos anos iniciais. 

O docente costuma ter como foco principal a aquisição da língua materna, e o ensino da 

Matemática é centrado num conjunto de atividades que incluem a reprodução mecânica do 

objeto em estudo. Raramente esse processo é mediado por construções criativas que poderiam 

 
1 Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/resulta 

dos. Acesso em: 18 abr. 2020.   
2 Prova Brasil – “[...] avaliação para diagnóstico, em larga escala, desenvolvida pelo Instituto de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido 

pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos” (BRASIL, 

s.d.). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/prova-brasil. Acesso em: 18 abr. 2020.  
3 Pisa – “[...] estudo comparativo internacional realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Pisa oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa 

etária dos 15 anos, vinculando dados sobre seus backgrounds e suas atitudes em relação à aprendizagem e 

também aos principais fatores que moldam sua aprendizagem, dentro e fora da escola (BRASIL, s.d.). Disponível 

em: https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/entenda-o-pisa-avaliacao-mundial-de-educacao-e-oresulta 

do-do-brasil/. Acesso em: 18 abr. 2020.  

 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/resultados
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/resultados
http://portal.mec.gov.br/prova-brasil
https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/entenda-o-pisa-avaliacao-mundial-de-educacao-e-oresultado-do-brasil/
https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/entenda-o-pisa-avaliacao-mundial-de-educacao-e-oresultado-do-brasil/
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ajudar os alunos a aprender determinados conteúdos de forma significativa e atuante. Sobre 

essa questão, D’Ambrosio assevera que “[...] a matemática que se ensina hoje nas escolas é 

morta” (1996, p. 31). 

Um aspecto relevante a considerar nesse panorama é que o ensino da Matemática está 

presente também em espaços docentes fora da escola comum. Entre esses múltiplos cenários 

educativos, está o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contexto hospitalar. Essa 

modalidade da educação especial é um direito expresso na Lei n° 13.716, sancionada no dia 24 

de dezembro de 2018, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), acrescentando o artigo 4-A, que institui: 

 
É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da 

educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou 

domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em 

regulamento, na esfera de sua competência federativa (BRASIL, 2018, p. 10). 

 

Esse atendimento educacional tem como objetivo propiciar o acompanhamento 

curricular do aluno quando estiver hospitalizado, garantindo a manutenção do vínculo com a 

escola por meio de um currículo flexibilizado (BRASIL, 2002). 

A experiência de trabalhar por três anos com AEE no contexto hospitalar e de mediar o 

processo de aprendizagem de crianças em tratamento oncológico tem nos desafiado e instigado 

a aprender e conhecer sobre os aspectos teórico-práticos relacionados aos processos de ensino 

de Matemática no contexto hospitalar. Nessa perspectiva, o presente estudo se propõe a 

responder à seguinte questão:  

 
COMO SE DÁ O PROCESSO DE ENSINO DE MATEMÁTICA NO ÂMBITO DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) EM AMBIENTE 

HOSPITALAR VOLTADO PARA CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E QUE 

SE ENCONTRAM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL? 

 
Esse problema foi estudado no contexto de um hospital pediátrico num município 

situado na região sul da Bahia que oferta esse atendimento em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, por meio de um convênio que é renovado a cada quatro anos, no início 

de cada nova gestão municipal. Assim, professores da rede municipal de ensino são lotados na 

classe hospitalar para atuar no AEE e desenvolver um trabalho junto aos alunos em tratamento 

oncológico. Esse espaço de atendimento foi o universo da pesquisa e os seus professores, os 

participantes.   
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Assim, para responder a essa questão de pesquisa, temos os seguintes objetivos: 

 

OBJETIVO GERAL 

 

A partir da questão de pesquisa acima exposta, construímos nosso objetivo geral, a 

saber:  

 
COMPREENDER O PROCESSO DE ENSINO DA MATEMÁTICA NO ÂMBITO DO AEE EM 

AMBIENTE HOSPITALAR TENDO COMO FOCO CRIANÇAS COM CÂNCER QUE SE 

ENCONTRAM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
Para atender mais facilmente esse objetivo:  

Obj. 1: Investigar as concepções dos professores que atuam no AEE em relação ao 

ensino da Matemática. 

QP1: Quais as concepções dos professores que atuam no AEE em relação ao ensino da 

Matemática? 

Obj. 2: Identificar os conteúdos matemáticos priorizados pelos professores no processo 

de ensino. 

QP2: Que conteúdos matemáticos são priorizados pelos professores no processo de 

ensino? 

Obj. 3: Analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em seu 

processo de ensino de Matemática e sua relação com as concepções desses professores. 

QP3: Que práticas pedagógicas são desenvolvidas pelos professores em seu processo de 

ensino da Matemática e como se dá a relação entre elas e as concepções desses professores? 

No desenvolvimento da pesquisa, consideramos o ensino como uma ação que é 

desenvolvida em espaço hospitalar.  

É perceptível que as pesquisas relacionadas ao atendimento educacional em ambiente 

hospitalar têm ganhado espaço no contexto acadêmico brasileiro. Fizemos uma revisão da 

literatura4 dos últimos 5 anos buscando estudos correlatos para que pudessem dialogar com o 

nosso. Encontramos 5 estudos que nos interessam de perto, a saber: Batista (2015), Cajango 

(2016), Reis (2017), Teixeira (2018) e Silva (2019). Discutiremos cada um deles, identificando 

em que se aproximam e em que se distanciam do nosso estudo. 

 
4 O levantamento foi realizado no Banco de Dados de Dissertações e Teses do site da Capes. 
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Batista (2015)5 analisou o atendimento educacional e o ensino da linguagem escrita no 

contexto da classe hospitalar, compreendendo suas especificidades e as possibilidades de 

atuação pedagógica. O estudo ainda verificou em que medida as práticas de ensino da 

linguagem escrita na classe hospitalar correspondiam a um enfoque metalinguístico. Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com sete professoras que atuavam 

em classe hospitalar de três hospitais públicos do estado de São Paulo, sendo um deles público 

federal e os outros dois públicos estaduais.  

Os resultados da pesquisa demonstraram que a classe hospitalar se organiza de forma 

distinta da escola comum. Foram percebidas características próprias no atendimento e no 

ambiente da classe hospitalar, tais como: espaço físico menor e restrito; atendimento 

educacional individual, atendimento multisseriado e com horários adequados à rotina 

hospitalar, que é permeada de procedimentos médicos, etc.; materiais diversificados e 

adaptados às necessidades das crianças internadas, e os atendimentos que ocorrem em 

ambientes diferenciados, tais como: UTI, sala de isolamento, ambulatório, setor de nefrologia 

e outros. Foram constatados 11 casos de crianças alfabetizadas em classe hospitalar. A respeito 

das atividades oferecidas em classe hospitalar para o ensino da linguagem escrita, as professoras 

descreveram 130 atividades, que se apresentaram em grande parte na perspectiva do enfoque 

metalinguístico: 59,25% em atividades que se caracterizaram pela reflexão intencional da 

estrutura da língua voltada para a consciência fonológica (77); 13,85% em consciência textual 

(18); 11,55% em consciência pragmática (15); 6,90% em consciência semântica (9); 6,90% em 

consciência sintática (9) e 1,55% em consciência morfológica (2). O estudo concluiu que a 

educação oferecida no contexto da classe hospitalar tem potencial para favorecer a reinserção 

da criança na escola regular e, dessa forma, contribuir para minimizar a defasagem escolar, 

principalmente se o professor priorizar no ensino da linguagem escrita no enfoque 

metalinguístico.  

Esse estudo se aproxima do nosso porque teve como foco o ensino de uma disciplina 

específica na classe hospitalar. E, assim como a nossa pesquisa, considera também as 

características do atendimento, do ambiente da classe hospitalar e os materiais didáticos 

utilizados. Mas difere-se do nosso, porquanto investigou uma área do conhecimento diferente, 

porém tão fundamental como a que estudamos. 

 
5 Pesquisa realizada no âmbito de um estudo de Doutorado em Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 
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Cajango6 (2016) investigou se atividades baseadas na escuta mútua e que privilegiavam 

a constituição embodied7 de conhecimentos matemáticos podiam ou não contribuir para o bem-

estar dos educandos, bem como favorecer a continuidade de estudos após ou mesmo durante o 

tratamento médico.  

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas e atividades de educação matemática 

realizadas com nove educandos, na faixa etária de 11 a 57 anos, com níveis de escolaridade 

compreendidos entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. O lócus da pesquisa foi um 

espaço anexo à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará destinado ao acolhimento de 

pessoas em tratamento de saúde em Belém/PA. O registro dos dados se deu a partir de anotações 

em caderno de campo, áudios e filmagens das atividades desenvolvidas. A pesquisadora 

realizou também entrevistas com pais e professoras, no intuito de coletar informações sobre um 

pouco do percurso de cada aluno observado. 

Os resultados revelaram a importância do acompanhamento docente em Matemática 

para educandos em tratamento de saúde, de modo a concorrer para a garantia de continuidade 

no seu processo educativo. Foram evidenciados indícios da relevância de atividades que 

assumam aspectos embodied na constituição de conhecimentos matemáticos.  

Esse estudo dialoga com o nosso por investigar o ensino de Matemática no contexto 

hospitalar. No entanto, o nosso olhar está voltado para o professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e foca nas aulas de Matemática, sem priorizar atividades específicas. Já a pesquisa 

de Cajango (2016) abordou um aspecto específico, ou seja, a constituição de conhecimentos 

matemáticos a partir da perspectiva de embodied por alunos dos anos finais dos Ensinos 

Fundamental e Médio e investigou o comportamento dos estudantes frente a esse tipo de 

estratégia pedagógica.  

O estudo de Reis8 (2017) teve como objetivo investigar o trabalho docente e o modo de 

atuação do professor da classe hospitalar. O estudo foi desenvolvido em três hospitais da cidade 

de Goiânia, vinculados ao Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH), que 

oferecem atendimento educacional aos estudantes hospitalizados. Os participantes foram três 

professoras da rede estadual de educação que exercem seu ofício em um hospital. Os dados 

foram coletados por meio de observação participativa e entrevista semiestruturada. 

 
6 Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – PPGECM da 

Universidade Federal do Pará – UFPA.  
7 Adjetivo relacionado ao conceito de Embodiment, pressuposto teórico de bases ontológicas, com caráter histórico 

e sociocultural (CAJANGO, 2016, p. 17). 
8 Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Os resultados mostraram que a identidade profissional se constitui na prática da 

atividade docente, diante das especificidades do ofício, que faz parte de um processo sócio-

histórico e cultural. Ficou evidente que os saberes são desenvolvidos ao longo da vida do ser 

humano, por meio de experiências pessoais e profissionais e, primordialmente, a partir de 

formação inicial e continuada, como também por meio da ação e reflexão da prática pedagógica. 

Por assim ser, o docente cria a sua identidade no hospital e toma consciência do seu papel. 

Desse modo, além de viabilizar o início ou a continuidade dos estudos, colabora com o bem-

estar do educando, o qual, por meio da superação de suas fragilidades, descobre novos 

conhecimentos. 

Esse estudo se aproxima do nosso porque investiga a atuação pedagógica das 

professoras no contexto hospitalar, ou seja, o seu foco é o fazer do professor. E se diferencia 

por tentar compreender o processo pedagógico de modo geral, para caracterizar o trabalho 

docente e demonstrar o papel do professor na classe hospitalar, enquanto o nosso estudo tem 

como foco a atuação pedagógica do professor de Matemática.  

A pesquisa de Teixeira9 (2018) teve como objetivo contribuir com ações pedagógicas 

na área de Educação Matemática no processo de formação de professores que atuam no ensino 

de Matemática no contexto das Classes Hospitalares. Os participantes da pesquisa foram os 

professores da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás – 

SEDUCE que atuavam nos hospitais e nos domicílios, equipe pedagógica, de apoio e gestores 

do Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH). Tratou-se de uma pesquisa-ação 

na perspectiva integral e sistêmica. Para composição do estudo, foram feitas observações de 

campo e entrevistas com as professoras. Algumas ações realizadas no âmbito da pesquisa 

foram: criação de um Banco de Dados do NAEH; construção do Blog do NAEH; formação de 

professores do NAEH que ensinam Matemática. 

Enquanto resultado, o estudo proporcionou uma formação sólida e concisa aos docentes 

do NAEH, construída com apoio e suporte dos atores e autores envolvidos; discussões que 

remeteram a novas perspectivas de formação, envolvendo outras áreas do saber; um espaço 

contínuo de diálogo, essência da compreensão do conceito de formação continuada. A pesquisa 

contribuiu para o fortalecimento do grupo, levou novas oportunidades de trabalho e ampliou 

saberes no campo da Matemática, área apresentada como deficitária pelos professores. 

Assim como o nosso, esse estudo teve como cenário a classe hospitalar e como 

participantes os professores de Matemática. Ambos os estudos aproximam-se quanto ao 

 
9 Pesquisadora do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional – PROFMAT, do Instituto de Matemática 

e Estatística da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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problema de pesquisa, pois questionam como se dá o processo de ensino de Matemática nas 

Classes Hospitalares. Dialogam também quanto às temáticas abordadas no questionário da 

pesquisa de Teixeira (2018) e às questões da nossa entrevista, tais como os recursos 

pedagógicos utilizados nas aulas de Matemática, as estratégias metodológicas utilizadas, 

conteúdos abordados nas aulas, como se dá o planejamento das aulas de Matemática.  

Essa pesquisa se distancia da nossa por ter como objeto de estudo a formação do 

professor de Matemática da classe hospitalar, enquanto o nosso tem como objeto o processo de 

ensino da Matemática. Além disso, a pesquisa de Teixeira (2018) não envolve apenas os 

professores como participantes, o que acontece na nossa. 

Silva (2019) 10  realizou estudo com os professores que trabalham no Núcleo de 

Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH), localizado dentro da Gerência de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, da Superintendência de Inclusão da Secretaria 

de Educação do Estado de Goiás (SEDUC). 

 O objetivo da pesquisa foi analisar como se tem dado o processo de ensino-

aprendizagem de Geografia e áreas afins no contexto de classe hospitalar/domiciliar em Goiás, 

bem como perceber os principais desafios enfrentados pelos professores em atuar 

pedagogicamente nesse contexto e contribuir com novas possibilidades de ensino mediante a 

utilização das outras linguagens de ensino de Geografia, que vai além do uso de mapas, como 

a música, por exemplo, a fim de tornar as aulas mais dinâmicas, criativas, interessantes e 

contextualizadas com a realidade do educando. 

Como instrumentos para coleta de dados, foram feitas entrevistas espontâneas, isto é, 

conversas espontâneas, sem uma estruturação predefinida, conversa informal com os 

professores, embora com objetivo claro de coleta de dados. 

Os resultados mostraram evidências de que os recursos tecnológicos de áudio e vídeo 

são bem utilizados pelos professores como forma de mediação de conteúdo durante as aulas, 

pois permite ao professor captar a atenção do aluno com imagem, som e movimento e com algo 

com que essa geração de adolescentes está bem acostumada e utiliza no seu dia a dia: a 

tecnologia.  

O estudo de Silva (2019) caminhou na mesma direção do que pensamos para o nosso, 

no sentido de buscar compreender o processo de ensino de uma disciplina específica na classe 

hospitalar; no entanto, são disciplinas de áreas do conhecimento diferentes. 

 
10 Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa  

Aplicada à Educação, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Considerando os estudos apresentados, percebe-se a existência de pouca pesquisa no 

cenário educacional brasileiro envolvendo o ensino de Matemática no atendimento educacional 

no hospital, disciplina que, junto com língua portuguesa, ocupa destaque no ensino. Esta 

pesquisa se mostra relevante pela necessidade de investigar mais áreas específicas, tais como a 

Matemática e a linguagem no Ensino Fundamental. É necessária a realização de muitos estudos 

que contribuam para a construção do conhecimento sobre os avanços, deficiências, 

características, benefícios do atendimento educacional em ambiente hospitalar. Em especial, 

quando se trata de estudar esse ambiente tendo em consideração os processos de ensino e 

aprendizagem de conteúdos específicos e presentes no currículo escolar.  

Outra contribuição da pesquisa é a possibilidade de refletir sobre as práticas de ensino 

do pedagogo enquanto professor de Matemática em um contexto que apresenta aspectos bem 

específicos devido à complexidade que envolve tanto o adoecimento quanto o espaço 

hospitalar. O estudo se mostra relevante também por propor uma reflexão sobre a prática 

pedagógica do professor, considerando toda a complexidade que a envolve, desde as suas 

concepções, organização do ensino até o desenvolvimento das ações pedagógicas. 

A pesquisa buscou oferecer caminhos para a reflexão sobre a temática, a fim de motivar 

os professores a construir uma nova concepção sobre o ensino de Matemática. Dessa maneira, 

pode favorecer o aprimoramento da prática docente e, consequentemente, da aprendizagem 

dessa área do conhecimento, uma vez que tanto a percepção que o aluno tem da disciplina como 

seu êxito estão intrinsecamente relacionados à concepção do professor. 

O trabalho está organizado em cinco capítulos: três de natureza teórica sobre o objeto 

de estudo da pesquisa, a metodologia e a análise dos dados. 

No primeiro capítulo, Atendimento Educacional no contexto hospitalar, iniciamos 

abordando de forma breve o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no hospital. 

Apresentamos o contexto histórico e o percurso legal desse atendimento e discutimos também 

sobre as diferentes formas de organização e funcionamento do atendimento educacional no 

espaço hospitalar. 

No segundo capítulo, Políticas Públicas para a Matemática: o que dizem os documentos 

referenciais, apresentamos um breve panorama dos documentos legais para o ensino de 

Matemática nas últimas décadas, tendo como foco principal de estudo os conteúdos de 

Matemática que devem ser ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Iniciamos a 

discussão destacando as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática 

(BRASIL, 1997) e do Documento Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos 

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do 
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Ensino Fundamental (2012). Ambos se configuram como primeiras tentativas de proposição de 

conteúdos para o ensino de Matemática. Tais documentos, ainda que indiretamente, 

influenciaram a normativa publicada mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2017), a qual será discutida na última seção do capítulo, onde serão 

destacados os principais pontos concernentes aos conteúdos e ensino de Matemática nos anos 

iniciais. 

No terceiro capítulo, Educação Matemática e seu Ensino, apresentamos uma discussão 

sobre a Educação Matemática, ramo da ciência que estuda os processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Destacamos algumas concepções sobre a Matemática 

construídas ao longo do tempo, um breve percurso da Educação Matemática e o surgimento, 

nas últimas décadas, de novas tendências do seu ensino. Trazemos ainda uma discussão sobre 

a organização do ensino e a prática pedagógica de Matemática como ações reflexivas do 

professor e os desafios enfrentados pelos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

para o ensino dessa área de conhecimento. 

O quarto capítulo, Metodologia, é iniciado com a retomada da questão e dos objetivos 

do estudo e apresentação da metodologia adotada, que tem abordagem qualitativa e se 

caracteriza como estudo de caso. Em seguida, descrevemos o universo da pesquisa, traçamos o 

perfil das participantes da pesquisa e dos alunos por elas atendidos. Também discorremos sobre 

o percurso metodológico, descrevendo os instrumentos utilizados para coletar os dados 

(entrevista, observação, diário de campo e análise documental) e a apresentação do produto 

educacional resultante da pesquisa. 

No quinto capítulo, Análise dos dados, analisamos os resultados obtidos, dialogando 

quando necessário com o referencial teórico dos três primeiros capítulos. Cada seção 

corresponde a um objetivo específico da pesquisa.  

Por fim, apresentamos a discussão final com o intuito de responder à questão inicial que 

norteou esta pesquisa, evidenciando os resultados encontrados como subsídios para legitimar o 

estudo e indicando sugestões para pesquisas futuras. 

Como Produto Educacional resultante da pesquisa, elaboramos um Caderno Pedagógico 

com orientações para a elaboração de estratégias didático-metodológicas para o ensino de 

Matemática utilizando jogos nos iniciais do Ensino Fundamental no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) no hospital. 
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CAPÍTULO 1 

 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

 
 
A discussão sobre o processo educativo em ambientes fora da escola, sobretudo em 

contexto hospitalar, tem permeado os estudos da área da educação nas últimas décadas. Tais 

estudos têm contribuído para refletir e direcionar as práticas pedagógicas desenvolvidas no 

espaço hospitalar. Assim, este capítulo tem como objetivo compreender o contexto, 

organização e funcionamento do Atendimento Educacional Especializado no contexto 

hospitalar, trazendo inicialmente uma breve discussão sobre o reconhecimento do atendimento 

educacional no hospital como Atendimento Educacional Especializado (AEE) (seção 1.1). 

Nesse sentido, apresentamos o contexto histórico e a base legal da Educação Hospitalar no 

Brasil (seção 1.2). Apresentamos ainda a organização do atendimento (seção 1.3) e as práticas 

pedagógicas desenvolvidas em alguns hospitais do país (seção 1.4).  

 

1.1 Atendimento Educacional Especializado (AEE) em contexto hospitalar: considerações 

 
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizado em hospitais é uma 

modalidade de ensino da educação especial que visa garantir a educação inclusiva, assegurando 

o direito constitucional das crianças à educação, independente de condição de vida e 

circunstância. Ele permite que educandos em tratamento de saúde possam dar continuidade aos 

estudos por meio de um trabalho pedagógico diferenciado.  

Atuar nesse novo cenário educativo é um desafio para o pedagogo. A sua formação inicial 

tem como foco a atuação no ambiente escolar tradicional, isto é, dentro da escola, um espaço 

físico construído com o único propósito de ensino. Pouca ou nenhuma reflexão sobre as 

possibilidades de aprendizagem em contextos diversos, como hospitais, assentamentos, 

comunidades indígenas, presídios, entre outros, é feita ao longo da formação desse docente. 

Freitas, Issa e Fernandes (2014, p. 75) destacam que “o professor que atuará em Classe 

Hospitalar [...] deve ser capacitado para agir em diferentes situações, com grande diversidade e 

capacitado para fazer implementações pedagógicas, mas para isso é preciso ter uma formação 

que ofereça tais condições”. 

O AEE no hospital é marcado por aspectos que lhe são específicos devido à 

complexidade que envolve tanto o adoecimento quanto o espaço hospitalar. O trabalho 

pedagógico desenvolvido com crianças em situação de internação hospitalar acontece em 
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espaço e tempo completamente diferentes daquele da escola; com isso, “o professor defronta-

se com diversas situações que os submetem a cogitar a respeito da ação educativa que conduzirá 

o processo de aprendizagem” (FREITAS; ISSA; FERNANDES, 2014, p. 73). 

Frente às novas demandas educacionais postas à atuação do pedagogo, “há que pensar 

uma formação que atenda o processo educativo nos mais diversos níveis, espaços e 

modalidades” (ORZECHOWSKI, 2017, p. 291). Importante se faz dialogar e problematizar 

sobre as possibilidades de aprendizagem e escolarização em espaços docentes alternativos à 

escola, como, por exemplo, o hospital. Nesse caso, é necessário ressignificar as propostas de 

formação do pedagogo, uma vez que “[...] é preciso que se reivindique à Pedagogia um estatuto 

contemporâneo que possa absorver as especificidades do momento histórico atual” (FRANCO, 

2008, p. 131) e preparar o pedagogo para sua complexa função na escola e no hospital. 

Embora essa modalidade de ensino seja assumida e orientada por políticas públicas da 

educação especial, temos no cenário brasileiro, entre os pesquisadores da área, entendimentos 

diferentes sobre o lugar de pertencimento do atendimento educacional no contexto hospitalar. 

Antes de iniciarmos a reflexão sobre essa discussão, é relevante entendermos a concepção de 

educação especial que fundamenta a legislação dessa modalidade de ensino. Assim, a Política 

Nacional da Educação Especial (2008) define que: 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas 

e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008a, p. 10).  

Podemos notar que o documento determina, em sua definição, o caráter transversal da 

Educação Especial, contemplando desde a educação infantil até a educação superior. Destaca a 

disponibilização de recursos e serviços, assim como o papel de orientar a escola quanto ao seu 

uso. Salienta também a oferta do atendimento educacional especializado. É interessante 

também esclarecermos como esse atendimento é preconizado nos documentos legais. Conforme 

o Decreto nº 7.611/2011, o atendimento educacional especializado é “[...] compreendido como 

o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e 

continuamente [...]” (BRASIL, 2011, p. 2). 

Conforme será discutido na próxima seção, o atendimento educacional no contexto 

hospitalar tem seu percurso legal marcado com a aprovação das políticas públicas da educação 

especial, na perspectiva da educação inclusiva. No entanto, os pesquisadores divergem quando 

se trata de decidir a qual modalidade a classe hospitalar pertence. Alguns estudiosos acreditam 

que faz parte da educação geral e seria uma extensão da escola. Outros defendem que se trata 
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de um atendimento educacional especializado e, portanto, uma modalidade da educação 

especial. Paula (2004, p. 28) trata dessa diferença de entendimento mostrando que:  

 
A expansão das escolas em hospitais no Brasil vem ocorrendo com muitas 

indefinições sobre identidade, principalmente no que se refere ao seu caráter de 

pertencimento, pois não se tem muito claro se essa modalidade de ensino faz parte da 

Educação Especial ou da Educação Geral. Existe uma polaridade e dicotomia nas 

classes hospitalares implementadas, pois ou pertencem à educação regular ou à 

educação especial.  
 

 
A partir dos resultados de sua pesquisa, Reis (2017) menciona essa divergência quanto 

à modalidade a que pertence a classe hospitalar. A autora destaca que seu estudo partilha da 

concepção de que a classe hospitalar pertence à educação especial e informa que, em Goiás, a 

classe hospitalar está entre os serviços especializados que o estado oferece.  

A pesquisadora Araújo (2017, p. 92-93) também comenta essa falta de consenso na 

literatura e destaca que “Embora a literatura apresente dissensos quanto a isso, a maioria dos 

autores consultados entende que a educação no hospital se configura como uma modalidade de 

educação especial”. 

Neste estudo, compreende-se a classe hospitalar como Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), modalidade da educação especial. No universo da pesquisa, essa 

modalidade de educação especial é vinculada à Secretaria Municipal de Educação por meio da 

Assessoria de Educação Inclusiva e configurada como Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), ofertando atendimento didático-pedagógico e psicopedagógico. 

Esse atendimento educacional, dispensado às crianças hospitalizadas, tem recebido 

terminologias diferenciadas por estudiosos da área. Pesquisas recentes (NEVES, 2016; 

ARAÚJO, 2017; FONSECA; ARAÚJO; LADEIRA, 2018) têm sinalizado essa variedade de 

expressões. A legislação brasileira denomina esse atendimento de “Classe Hospitalar”. No 

entanto, encontramos na literatura referências a esse tipo de atendimento como “Escola 

Hospitalar”, expressão utilizada por Fonseca, E. (2008); “Espaço de ensino em ambiência 

hospitalar”, proposta por Ortiz e Freitas (2001), e “Atendimento pedagógico hospitalar”, 

nomenclatura assumida por Assis (2009). 

Tais terminologias são permeadas por concepções que sustentam e definem as ações 

didático-pedagógicas do atendimento educacional em espaço hospitalar. No entanto, não temos 

a intenção de aprofundar a discussão sobre as concepções que subjazem a tais terminologias. O 

nosso intuito é apenas pontuar a sua existência, tendo em vista que ainda há muito que discutir 

e pesquisar sobre a temática que tem a sua identidade ainda em formação. 
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Fonseca, Araújo e Ladeira (2018, p. 104), ao fazerem o levantamento das publicações 

sobre atendimento escolar hospitalar na Revista Brasileira de Educação Especial, encontraram 

quatro artigos sobre a temática. Segundo a autora, em todos os artigos, “a terminologia classe 

hospitalar é usada no sentido de referenciar o atendimento escolar hospitalar”. 

Em sua pesquisa, Araújo (2017, p. 87) destaca a existência de diferentes terminologias 

sobre a prática de atendimento escolar em ambiente hospitalar e pontua que, na classe 

hospitalar, “o professor atua como uma ponte entre o hospital e a escola, objetivando levar o 

aluno à não reprovação ao término do ano letivo”. Essa afirmativa está em consonância com a 

legislação vigente. A autora informa ainda que: “O termo classe hospitalar é o mais utilizado 

nas publicações nacionais, ainda que pouco preciso para o significado que pretende” (ARAÚJO, 

2017, p. 88).  E destaca que “a expressão escola hospitalar ou atendimento escolar hospitalar é 

mais abrangente do que o termo classe hospitalar” (ARAÚJO, 2017, p. 89).  

Segundo a pesquisadora, em âmbito internacional, a expressão mais utilizada para se 

referir a qualquer tipo de atendimento educacional em espaço hospitalar é pedagogia hospitalar. 

Ela salienta que, no seu estudo, fez a opção pela expressão “atendimento escolar em ambiente 

hospitalar, que compreende a classe hospitalar, a pedagogia hospitalar e a escola hospitalar, 

com o objetivo de ser o mais abrangente possível” (ARAÚJO, 2017, p. 90).  

Já Neves (2016, p. 94) ressalta as diferentes nomenclaturas para definir o atendimento 

educacional em espaço hospitalar. No entanto, a pesquisadora destaca que, em seu estudo, foi 

feita a opção “pela compreensão de que todos esses termos são sinônimos e, dessa maneira, não 

adentrará nas discussões sociofilosóficas, elegendo apenas um em detrimento do outro”.  

É importante salientar que, por iniciativa própria ou por meio de parceria com 

instituições de ensino superior e outros, existem em algumas instituições hospitalares ações 

educativas e recreativas no campo da pedagogia hospitalar. Essas atividades são realizadas por 

meio de projetos com diferentes finalidades que, embora importantes para o desenvolvimento 

das crianças, não objetivam o acompanhamento escolar, como preconiza o órgão federal de 

educação. 

Matos e Mugiatti (2014, p. 130) destacam alguns projetos desenvolvidos em hospitais: 

“Enquanto o Sono não Vem”; “Projeto Sala de Espera”; Projeto Literatura Infantil”; “Inclusão 

Digital”; “Mural Interativo”; “Prevenção”; “Projeto Eurek@Kids”; “Projeto Campanhas 

Sociais e Datas Comemorativas”.  

Essas diferentes ações educativas são necessárias e podem acontecer 

concomitantemente ao trabalho da classe hospitalar, até mesmo de forma articulada, mas o 
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acompanhamento pedagógico das crianças não pode ser secundarizado nem confundido com 

esses trabalhos que têm a atuação do pedagogo em diferentes espaços do hospital. 

Fonseca, E. (2008, p. 14) defende que a escola hospitalar dá a oportunidade para a 

criança aprender e exercer seu direito de cidadão. A autora considera que o termo ‘pedagogia 

hospitalar’ é bastante amplo e “muitas vezes confunde a atuação do professor com propostas de 

humanização da assistência hospitalar (terapêuticas, artísticas e de educação para a saúde, 

dentre outras), negligenciando o direito de escolaridade da criança doente”.   

O objetivo da classe hospitalar é bem definido, qual seja, a continuidade do processo de 

escolarização de crianças em situação de internação hospitalar. Tal objetivo requer, claro, um 

atendimento humanizado e permeado pela ludicidade. No entanto, não pode ser confundido 

com trabalhos que não garantem o direito das crianças à educação. 

No hospital pediátrico da região sul da Bahia, lócus desta pesquisa, a terminologia 

adotada para o trabalho da classe hospitalar é denominada Atendimento Educacional Hospitalar 

e Domiciliar (ATEHD). Tem como fundamento a concepção de desenvolvimento integral da 

criança, considerando os aspectos físicos, sociais, emocionais, cognitivos etc. para organizar o 

processo educativo dos educandos hospitalizados. 

Na próxima seção, apresentaremos uma breve contextualização do atendimento 

educacional no contexto hospitalar e o percurso dos marcos legais dessa modalidade de 

atendimento. 

 
1.2 O Atendimento Educacional Hospitalar (contexto histórico e marcos legais) 

 

No que se refere ao início da oferta do atendimento educacional em espaço hospitalar, 

tanto no Brasil quanto no mundo, encontramos dados controversos entre os pesquisadores da 

área. Nesse sentido, não podemos fazer uma assertiva exata do início desse atendimento.  

Em âmbito mundial, podemos citar a informação veiculada por Paula (2004, p. 28 apud 

ROSENBERG-REINER, 2003, p. 16) de que foi na França que a “[...] primeira escola no 

hospital foi implantada em 1929 por Marie-Louise Imbert”. No entanto, embora confirme o 

local, Esteves (2011, p. 2) informa outra data para o início do atendimento educacional em 

espaço hospitalar:  

A Classe Hospitalar tem seu início em 1935, quando Henri Sellier inaugura a primeira 

escola para crianças inadaptadas, nos arredores de Paris. Seu exemplo foi seguido na 

Alemanha, em toda a França, na Europa e nos Estados Unidos, com o objetivo de 

suprir as dificuldades escolares de crianças tuberculosas. Pode-se considerar a 

Segunda Guerra Mundial como marco decisório das escolas em hospital. O grande 

número de crianças e adolescentes atingidos, mutilados e impossibilitados de ir à 

escola fez criar um engajamento, sobretudo dos médicos, que hoje são defensores da 

escola em seu serviço. Tais atividades agrupadas e sistematizadas resultaram na 
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criação das Classes Hospitalares, onde crianças e adolescentes internados e 

consequentemente impedidos de frequentarem regularmente suas escolas apresentam 

necessidades educativas e possuem o direito de cidadão de continuar estudando nos 

hospitais sem causar danos ao seu processo de escolarização, independentemente do 

tempo de permanência nos hospitais para tratamento de saúde.  

 

Em âmbito nacional, Barros (2011) indica o Hospício Nacional de Alienados, no Rio de 

Janeiro, como instituição que oferta o atendimento educacional logo no ano de 1902, 

especificamente no pavilhão chamado de Escola Bourneville; enquanto Assis (2009), como 

outros pesquisadores, declara que o atendimento educacional no hospital ocorreu inicialmente 

no estado de São Paulo, em 1930, na Santa Casa de Misericórdia. De acordo com a autora: 

 
[...] a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo foi a primeira a instalar o atendimento 

pedagógico em hospitais, denominado classe hospitalar ou ensino hospitalar. Apesar 

de ter sido iniciado em 1930, somente a partir de 1953 encontram-se registros 

escolares mais acurados (ASSIS, 2009, p. 44). 
 

 
Segundo dados apresentados por Fonseca, E. (1999), aconteceram no Rio de Janeiro as 

primeiras atividades da classe hospitalar, assim como mostra Barros (2011), porém a data e o 

local mencionados são diferentes. Desse modo, consoante Fonseca, E. (1999, p. 121), “[...] o 

município do Rio de Janeiro tem a mais antiga classe hospitalar em funcionamento no país, a 

classe hospitalar do Hospital Menino Jesus”.  Essa classe teve sua inauguração oficial em 14 de 

agosto de 1950. No entanto, a implantação dessa modalidade de educação ganhou incentivo 

apenas quatro décadas depois, quando os órgãos públicos começaram a inserir as classes 

hospitalares em suas políticas de educação (FONSECA, E., 1999).  

De acordo com estudo realizado por Araújo (2017), os dados levantados revelam o 

pioneirismo dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal nesse tipo de 

atendimento, iniciando-o, antes mesmo da publicação, em 1995, da legislação que trata sobre o 

atendimento escolar em ambiente hospitalar. 

No Brasil, o direito à educação é garantido na Constituição Federal de 1988, no Título 

VIII – da Ordem Social, capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto, art. 5º, que 

determina o seguinte:  

A educação, direito de todos e dever do estado e da Família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1988). 

De acordo com esse marco legal, a educação é direito de todos, independente das 

circunstâncias. Logo, as crianças que estão em tratamento de saúde, em internação hospitalar, 

têm o direito ao atendimento educacional, mesmo no espaço hospitalar, ainda que a Carta 

Magna não mencione o termo classe hospitalar. Saldanha (2012, p. 57) ressalta que:  
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Para melhor compreensão do desenvolvimento da educação escolar em ambiente 

hospitalar no Brasil, é necessário recordarmos o final da década de 80 e início dos 

anos 90, do século passado. Nesse período, tornaram-se recorrentes em diversos 

eventos mundiais discussões a favor da universalidade dos Direitos Humanos, que 

resultaram em compromissos firmados para a implantação de políticas públicas que 

assegurassem tais direitos em âmbito internacional, nacional e regional.  

 

O direito de todos à educação estava no bojo das discussões presentes nos diversos 

eventos internacionais desse período. Tais ideais sobre educação subsidiariam discussões e 

documentos legais no Brasil. Entre os principais eventos mundiais, destacam-se a Conferência 

Mundial de Educação para Todos (1990), em Jomtien, na Tailândia; a II Conferência Mundial 

sobre Direitos Humanos (1993), em Viena; e a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais: acesso e qualidade (1994), na Espanha, que deu origem à Declaração 

de Salamanca (1994), uma carta com princípios que buscam orientar a formulação e reforma 

de políticas e sistemas educacionais na perspectiva do movimento de inclusão social, a fim de 

incluir todas as crianças que não conseguem se beneficiar da escola, independente do motivo. 

Embora a Constituição Federal de 1988 ratifique indiretamente o direito ao atendimento 

educacional em ambiente hospitalar, tais direitos só foram reconhecidos e reafirmados como 

direito de toda criança e adolescente hospitalizado especificamente a partir de 1994, com a 

Política Nacional de Educação Especial, devido aos acordos firmados a partir dos eventos 

internacionais. Essa política do Ministério da Educação (MEC) já traz uma definição para a 

Classe Hospitalar como “um ambiente hospitalar que possibilita o atendimento educacional de 

crianças e jovens internados que necessitam de educação especial e que estejam em tratamento 

hospitalar” (BRASIL, 1994, p. 20). 

De acordo com Ceccim (1999), é na Política Nacional de Educação Especial 

(MEC/SEESP, 1994) que a educação em contexto hospitalar aparece como modalidade de 

ensino e de onde decorre a nomenclatura "classe hospitalar".  

A Sociedade Brasileira de Pediatria, por meio do Departamento de Defesa dos Direitos 

da Criança, também colaborou para a legalização do direito à educação durante o período de 

internação hospitalar. Durante a 27ª Assembleia Ordinária do Conselho Nacional de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) (1995), realizada em Brasília, foi elaborado 

e aprovado por unanimidade um documento que foi convertido na Resolução n° 41, de 13 de 

outubro de 1995. Entre os 20 itens referentes aos Direitos da Criança e do Adolescente 

Hospitalizados, destacamos o item 9, no qual é citado o “Direito a desfrutar de alguma forma 

de recreação, programa de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar, 

durante sua permanência hospitalar”. Como é possível perceber, tanto setores da educação 

quanto da saúde reconhecem a importância do atendimento educacional no ambiente hospitalar. 
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A partir de então, outras legislações surgiram para ratificar esse direito e esclarecer 

como esse atendimento deve ser organizado. Assim, surge a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 

de setembro de 2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, estabelecendo no art. 13 que:  

 
[...] os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem 

organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de 

frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação 

hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. 

(BRASIL, 2001).  

 
 

O Parecer CNE/CEB nº 17/2001 e a Resolução CNE/CEB nº 2/2001 abordam a classe 

hospitalar como atendimento educacional especializado, da modalidade de educação especial, 

definindo esse atendimento como “[...] serviço destinado a prover, mediante atendimento 

especializado, a educação escolar de alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão 

de tratamento de saúde que implique internação hospitalar ou atendimento ambulatorial” 

(BRASIL, 2001, p. 24). Esse serviço especializado é destinado às crianças e aos jovens, 

independentemente de serem matriculados ou não na escola comum.  

Nesse documento, está explícito que a responsabilidade por esse atendimento é dos 

sistemas de educação, por meio das Secretarias Estaduais ou Municipais de Ensino, em parceria 

com os sistemas de saúde. Aos hospitais cabe, essencialmente, a cessão do espaço para a 

instalação desse atendimento.  

Araújo (2017) concluiu em sua pesquisa que, nos estados que oferecem atendimento 

educacional em contexto hospitalar, a vinculação dos programas, em sua maioria (12), é com a 

Secretaria de Educação do estado. Somente em 3 estados (Bahia, Rio de Janeiro e Roraima) o 

programa é vinculado à Secretaria Municipal de Educação de suas capitais.  

Em consonância com a Resolução acima referida, o Ministério da Educação – Secretaria 

da Educação Especial (MEC/SEESP) – criou o documento “Classe hospitalar e atendimento 

pedagógico domiciliar: estratégias e orientações” (BRASIL, 2002), trazendo de forma clara a 

definição de classe hospitalar:  

 
Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico-educacional que ocorre em 

ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de internação, como 

tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital-dia e 

hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde mental. (BRASIL, 2002, 

p. 13). 

 

O documento traz uma visão geral de como deve ser organizado e desenvolvido o 

atendimento pedagógico e administrativo nos ambientes hospitalar e domiciliar. Esse texto 

aborda, inicialmente, os objetivos, princípios e fundamentos da classe hospitalar e do 
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atendimento pedagógico domiciliar. Esclarece também como deve ser organizada a estrutura 

física e o atendimento pedagógico. Conforme o MEC/SEESP (2002, p. 15-16): 

 
Os ambientes serão projetados com o propósito de favorecer o desenvolvimento e a 

construção do conhecimento para crianças, jovens e adultos, no âmbito da educação 

básica, respeitando suas capacidades e necessidades educacionais especiais 

individuais. Uma sala para desenvolvimento das atividades pedagógicas com 

mobiliário adequado e uma bancada com pia são exigências mínimas. Instalações 

sanitárias próprias, completas, suficientes e adaptadas são altamente recomendáveis e 

espaço ao ar livre adequado para atividades físicas e ludo-pedagógicas [...] Além de 

um espaço próprio para a classe hospitalar, o atendimento propriamente dito poderá 

desenvolver-se na enfermaria, no leito ou no quarto de isolamento, uma vez que 

restrições impostas ao educando por sua condição clínica ou de tratamento assim 

requeiram [...] O atendimento pedagógico poderá também ser solicitado pelo 

ambulatório do hospital onde poderá ser organizada uma sala específica da classe 

hospitalar ou utilizar-se os espaços para atendimento educacional.  

 

Assim como a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, esse documento 

também destaca a necessidade de as classes hospitalares estarem vinculadas ao sistema de 

educação, seja às Secretarias Estaduais ou Municipais de Ensino. Aos hospitais cabe, 

essencialmente, a cessão do espaço para a instalação desse atendimento e às Secretarias de 

Educação compete disponibilizar professores, providenciar materiais e acompanhar o 

atendimento pedagógico. 

Utiliza como base legal dessa modalidade de ensino o artigo 214 da Constituição Federal 

(BRASIL,1998), a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996) e ainda a Resolução nº 

02, de 11 de setembro de 2001. Quanto às orientações dos aspectos pedagógicos, é dedicado 

apenas um parágrafo para tratar de tais aspectos, de forma bem abrangente: 

 
O atendimento pedagógico deverá ser orientado pelo processo de desenvolvimento e 

construção do conhecimento correspondentes à educação básica, exercido numa ação 

integrada com os serviços de saúde. A oferta curricular ou didático-pedagógica deverá 

ser flexibilizada, de forma que contribua com a promoção de saúde e ao melhor 

retorno e/ou continuidade dos estudos pelos educandos envolvidos. (BRASIL, 2002, 

p. 17). 
 
 

O documento salienta ainda a importância da manutenção do vínculo do educando com 

a escola de origem, sendo a classe hospitalar a responsável por fazer a mediação entre a escola 

e o educando, além de contribuir com a “preparação ou sensibilização dos professores, 

funcionários e demais alunos para o retorno do educando com vistas à convivência escolar 

gradativa aos espaços de estudos sistematizados” (BRASIL, 2002, p. 18).  

A formação do professor para atuar no espaço hospitalar, bem como o que lhe compete 

no atendimento, também é referendada no documento: 

 
O professor deverá ter a formação pedagógica preferencialmente em Educação 

Especial ou em cursos de Pedagogia ou licenciaturas, ter noções sobre as doenças e 

condições psicossociais vivenciadas pelos educandos e as características delas 
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decorrentes, sejam do ponto de vista clínico, sejam do ponto de vista afetivo. Compete 

ao professor adequar e adaptar o ambiente às atividades e os materiais, planejar o dia-

a-dia da turma, registrar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido. (BRASIL, 

2002, p. 22).  
 

 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) também menciona a classe hospitalar ao se referir à formação de professores 

para a educação especial. Segundo essa Política:  

 
Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no 

atendimento educacional especializado e deve aprofundar o caráter interativo e 

interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, 

nos centros de atendimento educacional especializado [...] nas classes hospitalares e 

nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial. 

(BRASIL, 2008, p. 17-18). 

 
 

A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui diretrizes operacionais para o 

AEE na Educação Básica, modalidade Educação Especial, e as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 283), preconiza, em seu artigo 6º, que “em casos de 

Atendimento Educacional Especializado em ambiente hospitalar ou domiciliar, será ofertada 

aos alunos, pelo respectivo sistema de ensino, a Educação Especial de forma complementar ou 

suplementar”.   

A alteração proposta pela Lei n° 13.716, já citada anteriormente, apresenta um 

significativo avanço no que concerne à política pública da Classe Hospitalar, pois é a primeira 

vez que esse atendimento educacional é mencionado especificamente na LDB. Até então, esse 

atendimento era referendado pelo artigo 5º, §5º, e no artigo 23 da LDB nº 9.394/96, que destaca 

que, para garantir a obrigatoriedade de ensino definida na Constituição Federal (BRASIL, 

1988), o poder público deve criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 

assim como deverá se organizar de diferentes formas sempre que o interesse do processo 

recomendar; e também no art. 58, § 2º, ao definir que o atendimento educacional será realizado 

em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular 

(BRASIL, 1996). 

Consideramos essa referência legal um marco para a classe hospitalar no cenário 

brasileiro, tendo em vista que nosso país carece ainda da legitimação dessa modalidade de 

educação por parte de alguns entes federados e municípios. Outro ponto a salientar é a 

ratificação desse direito a todos os alunos da Educação Básica, que compreende da Educação 

Infantil até o Ensino Médio, apresentando o contexto hospitalar como espaço docente não 
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apenas do pedagogo, mas também das demais licenciaturas. O que nos chama a atenção é o fato 

de, na LDB (1996), o direito ao atendimento educacional hospitalar não ter sido introduzido no 

capítulo da educação especial, tendo em vista que a classe hospitalar tem seu marco legal nas 

políticas públicas da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Talvez seja um 

indício de deslocamento desse atendimento do âmbito do AEE para a educação geral. 

Ao fazer o levantamento das políticas públicas existentes no país, Araújo (2017) 

identificou que, dos 27 estados brasileiros, oito (Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí11 e Tocantins) ainda não oferecem projeto, política pública ou programa 

para a escolarização de crianças hospitalizadas, apesar de o Governo do Estado estar ciente da 

Resolução nº. 41/1995, que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes hospitalizados.  

Como alertam Ono e Paula (2015), as políticas públicas para atendimento educacional 

em contexto hospitalar precisam ser divulgadas para que os direitos das crianças hospitalizadas 

sejam conhecidos e reconhecidos pela sociedade. 

Na seção seguinte, trataremos da organização do ensino no contexto hospitalar, 

destacando suas peculiaridades e também as diversas possibilidades de organização do 

atendimento educacional no hospital. 

 

1.3 Organização do Atendimento Educacional no contexto hospitalar 

 

Assim como são adotadas diferentes terminologias para denominar o atendimento 

educacional no hospital, as pesquisas mostram que a organização desse atendimento também é 

variada, por conta, principalmente, das peculiaridades dessa modalidade de ensino e da tentativa 

de atender às necessidades de cada contexto onde ela acontece. 

O ambiente hospitalar é conhecido como espaço de isolamento, privação, constantes 

manipulações corporais, mudança de rotina etc. Por essas razões, configura-se num local em 

que as pessoas não gostariam de estar, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos. Normalmente 

suscitam lembranças dolorosas para aqueles que já vivenciaram ou acompanharam pessoas 

enfermas nos hospitais. 

Nesse cenário, pensar e organizar o atendimento educacional não é tarefa fácil. Isso 

requer dos profissionais da educação muito mais do que conhecimento das técnicas 

pedagógicas; requer também sensibilidade e capacidade para enxergar, além da criança 

enferma, o cidadão de direitos que, por conta do seu estado de saúde, apresenta uma necessidade 

educacional especial, transitória ou não, e necessita de um ensino que considere as 

 
11 No Piauí, o Atendimento Educacional em contexto hospitalar foi iniciado no ano de 2020. 
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particularidades do momento que vivencia. Nesse sentido, Matos e Mugiatti (2014, p. 47) 

defendem que: 

 
A educação que se processa neste atendimento não pode ser identificada como simples 

instrução (transmissão de alguns conhecimentos formalizados). É muito mais que isto. 

É um suporte psico-sociopedagógico dos mais importantes, porque não isola o escolar 

na condição pura de doente, mas, sim, o mantém integrado em suas atividades da 

escola e da família e apoiado pedagogicamente na sua condição de doente.  
 
 

Podemos inferir que a finalidade da educação no contexto hospitalar, assim como na 

escola, vai além de instruir e escolarizar, configurando-se como prática social capaz de 

transformar o sujeito considerando seus aspectos físicos, cognitivos, afetivos e socioculturais.  

Nesse sentido, é válido iniciar essa discussão enfatizando que, ao adentrar o espaço 

hospitalar, a criança leva consigo o direito ao acompanhamento do seu processo de 

aprendizagem. Como pontua Andrade (2014, p. 104):  

 
Independentemente do tempo em que a criança está fora da escola, sejam dois dias, 

um mês, ou até um ano, tal ausência irá afetar direta ou indiretamente seu 

desenvolvimento escolar. Será que temos o direito de afastar esta criança daquilo que 

é por direito seu, a educação? 
 
 

Assim, toda criança hospitalizada tem direito ao atendimento educacional e, 

independentemente da quantidade de dias de internação, “a ela deverá ser dado o direito da 

escolarização; o professor deverá se preparar para receber esta criança e ajudá-la, tanto no 

contexto educacional quanto em qualquer área que lhe compete” (MARTINS, 2014, p. 104). 

Para atender as especificidades dos diferentes contextos do espaço hospitalar, assim 

como as particularidades da condição de saúde dos educandos, a organização do ensino no 

contexto hospitalar se mostra diversificada: “desde o estabelecimento de sistemas escolares na 

instituição hospitalar até a constituição de hospitais-escola” (MATOS; MUGIATTI, 2014, p. 

99). Nessa modalidade de ensino, a organização do atendimento educacional não é pronta e 

acabada, ela é construída e redimensionada, sempre que necessário, para atender a demanda do 

contexto e do seu público naquele momento. Araújo (2017, p. 142) percebeu em seu estudo 

que: 

 
Cada hospital tem características diferenciadas e o tipo de atendimento se adequa às 

necessidades de cada unidade. Dessa forma, no Hospital Metropolitano
12

, por 

exemplo, o atendimento é muito rotativo, e, por isso, os pacientes recebem o 

atendimento sem serem matriculados numa classe específica, porque logo retornam 

para as suas escolas de origem. Em outros hospitais, devido ao longo tempo de 

tratamento, os pacientes são matriculados na classe hospitalar. 

 

 
12 O Hospital Metropolitano localiza-se no estado do Pará. 
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Moreno (2015) também indica a existência de diferentes formas de atendimento 

educacional no contexto hospitalar, podendo ser tanto individualmente quanto em grupo, em 

diferentes espaços do hospital, podendo acontecer no ambulatório, na área de internação, na 

radioterapia, na UTI, no leito da criança.  

Nesse sentido, Fontana e Salamunes (2014, p. 58) ratificam que o atendimento 

educacional, “dependendo das condições da criança e do hospital, pode acontecer em 

enfermarias, ou salas apropriadas, ou ainda em leitos, com o apoio dos diversos profissionais 

envolvidos, o que facilita o tempo de atendimento”. Corroborando com essa assertiva, Simões 

e Saldanha (2016, p. 228) identificaram, em seu estudo, que, no hospital pesquisado, o 

atendimento educacional  

 
[...] ocorre de duas formas: para crianças que podem deslocar-se para um espaço 

ambientado tipo sala de aula, com dois professores atendendo a grupos com diferentes 

níveis de aprendizagem; e outro, no qual a atividade pedagógica é individualizada ao 

aluno do leito da enfermaria. 

 

De acordo com Castro (2014), no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná, as aulas são organizadas em quatro modalidades: multisseriada, individual ou leito, 

isolamento e classe hospitalar. Essa organização leva em consideração três aspectos: a estrutura 

física de cada unidade pediátrica, o tipo de patologia e a condição clínica do paciente.  

Segundo dados encontrados na pesquisa de Santos, Conceição e Cavalcanti (2019), a 

Classe Hospitalar Semear do Recife, localizada no Centro de Onco-Hematologia Pediátrica do 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz, possui um espaço próprio, uma sala que antes era uma 

brinquedoteca e foi adaptada para a classe hospitalar. A classe é multisseriada e o atendimento 

educacional acontece em seu espaço ou no leito.  

Nessa direção, Fonseca, E. (2015) apresenta um panorama geral das diversas maneiras 

de organização do ambiente escolar no hospital. Conforme a autora: 

 
[...] o professor pode contar com uma sala exclusiva cedida pelo hospital onde tenha 

recursos e materiais pedagógicos diversos assim como mobiliário próprio para o 

trabalho escolar. Há hospitais que disponibilizam salas que são adaptadas no horário 

da aula.  O uso da estrutura da enfermaria como espaço escolar tem sido uma opção 

para muitos professores quando o hospital não dispõe de espaço físico para a sala de 

aula, a estrutura física que cada unidade pediátrica dispõe, o tipo de patologia e 

funcionar de modo exclusivo ou adaptado. Muitas vezes são aproveitados espaços 

ociosos do hospital como, por exemplo, um corredor mais largo, onde o professor 

monta e desmonta diariamente o ambiente escolar para o atendimento dos alunos. Há 

também situações em que, seja por falta de espaço adequado, seja pela condição 

clínica da criança, o atendimento escolar é feito no próprio leito do doente. 

(FONSECA, E., 2015, p. 17). 
 

Essas possibilidades de organização do espaço e da forma de atendimento educacional 

precisam ser consideradas quando o professor for organizar o seu planejamento. Outro aspecto 



40 

 

a considerar é o tempo de permanência da criança no hospital. Em decorrência das diferentes 

patologias e formas de tratamento de saúde, a estadia no hospital pode ser de um dia a meses 

de internação. Em relação a esse aspecto, Matos e Mugiatti (2014, p. 129) apresentam as 

modalidades de atendimento do Projeto Mirim de Hospitalização Escolarizada13: 

•  Em condições de necessidade de longo período de hospitalização 

[...]. 

•  Em situação de internamento intermitente em que a criança ou 

adolescente participa do projeto e frequenta a escola em sistema 

alternado. 

•  Em situação de necessidades de comparecimentos ambulatoriais 

múltiplos, como o caso de hemodiálise, com necessidade de frequência 

trissemanal [...]. 

•  Em situação em que a criança (ou adolescente) ainda não foi 

alfabetizada, em razão da sua permanente condição de doença. 

 

A partir das informações contidas nesta seção, o Quadro 1 apresenta um resumo dos 

possíveis locais, tipos de atendimento educacional no contexto hospitalar e os aspectos que os 

determinam.  

 
    Quadro 1 – Local e tipos de atendimento educacional no hospital 

    

Atendimento Educacional no Contexto Hospitalar 

Local de atendimento Tipos de atendimento Aspectos que determinam o tipo de 

atendimento 

• No ambulatório 

• Na área de internação 

• Na radioterapia 

• Na UTI 

• No isolamento 

• No leito da criança 

• Em sala apropriada para a classe 

hospitalar.  

• Individual 

 

• Coletivo 

 

• A estrutura física de cada unidade 

pediátrica 

• O tipo de patologia 

• A condição clínica da criança. 

 

 
     Fonte: Elaboração da autora (2020). 

 

Decorrente dos diversos tipos de organização do atendimento educacional no espaço 

hospitalar, as práticas pedagógicas que o permeiam também precisam ser diferenciadas, para 

que sejam alcançados os fins a que se propõem. Assim, na seção seguinte, iremos abordar as 

práticas pedagógicas desenvolvidas no atendimento educacional nesse contexto tão peculiar. 

 

 

 
13 O Projeto Mirim de Hospitalização Escolarizada foi iniciado em 1987, no Hospital Pequeno Príncipe, no   estado 

do Paraná. 
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1.4 Atendimento Educacional Hospitalar na prática 

O docente que atua no atendimento educacional no hospital se depara com diferentes 

espaços físicos para desenvolver seu trabalho. Precisa organizar seu planejamento 

considerando, além dos objetivos propostos, o espaço em que será desenvolvido e os recursos 

nele disponíveis. Andrade (2014) destaca que o espaço físico dentro do hospital onde vai 

acontecer o trabalho pedagógico precisa estar preparado para tal e acrescenta que o “[...] 

planejamento, a programação e a preparação de profissionais da educação para atuar neste 

contexto hospitalar fazem-se absolutamente necessários para um bom desempenho profissional 

neste novo espaço que integra educação e saúde” (ANDRADE, 2014, p. 128). 

Logo, podemos inferir que as práticas pedagógicas no contexto hospitalar necessitam 

ser pensadas e desenvolvidas considerando as características próprias desse espaço. Verdi 

(2014, p. 167) ressalta que “os processos de ensino operados na realidade hospitalar não são os 

mesmos que os processos de uma escola ordinária. Ao contrário, no hospital as condições são 

bem mais abrangentes e a palavra da criança é prioridade”.  

A última frase da autora traz uma afirmação extremamente importante para a prática 

pedagógica no hospital, que é dar voz à criança. Ela é o centro do processo e precisa ser ouvida 

e ter atendidas as suas necessidades naquele momento. Para isso, é necessária uma escuta 

pedagógica, a qual, de acordo com Ceccim (1997, p. 31), é diferente de apenas ouvir, pois “[...] 

a escuta se refere à apreensão/compreensão de expectativas e sentidos, ouvindo através das 

palavras as lacunas do que é dito e os silêncios, ouvindo expressões e gestos, condutas e 

posturas”. Essa escuta atenta fortalece a relação professor-aluno e dá condições ao docente de 

aperfeiçoar suas ações pedagógicas para atender às especificidades de cada aluno, a partir das 

adequações necessárias.  

Simões e Saldanha (2016) ratificam, em sua pesquisa, a necessidade de algumas 

adequações no processo educativo no hospital. De acordo com as autoras: 

 
O estudo no hospital requer adequações significativas no processo de escolarização, 

como a escolha dos conteúdos, das abordagens e das metodologias de ensino, de modo 

a possibilitar que as competências próprias de cada estágio de desenvolvimento da 

criança possam ser contempladas, e atendendo às necessidades e os interesses dos 

educandos. (SIMÕES; SALDANHA, 2016, p. 231).  

 

Fernandes e Issa (2014) também mencionam a importância de adequações no processo 

de escolarização no hospital, exigidas pela situação de adoecimento, rotina hospitalar e 

inúmeros procedimentos e restrições. Dentre as adequações, as autoras citam: “[...] a escolha 

dos conteúdos, abordagens e metodologias para o ensino” (FERNANDES; ISSA, 2014, p. 92). 
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Podemos inferir que, embora o processo de ensino no hospital possua organização e 

práticas pedagógicas que lhes são próprias, ainda assim são diversas. Nem sempre a proposta 

de ensino que é desenvolvida com êxito em um ambiente hospitalar será apropriada para outro 

contexto hospitalar, devido aos diversos fatores que precisam ser considerados, como o espaço 

físico onde acontece o atendimento, disponibilidade de recursos didáticos etc.  

Nesse espaço de atuação, não há modelos a serem seguidos. Há a clareza de que uma 

prática pedagógica que dá voz à criança e se empenha em atender às suas necessidades está 

trilhando o caminho certo, cheio de possibilidades para a atuação docente. Na visão de Matos 

e Mugiatti (2014, p. 116), 

 
[...] essa prática, portanto, deve transpor as barreiras do tradicional e as dificuldades 

da visão cartesiana. A ação pedagógica, em ambiente e condições diferenciadas, como 

é o hospital, representa um universo de possibilidades para o desenvolvimento e 

ampliação da habilidade do pedagogo/educador. Desenvolver tais habilidades requer 

uma visão oposta à contemplada pelo redutivismo, ou seja, ela deve, sim, contemplar 

o todo. 
 

 
Como afirmam as autoras, para desenvolver uma prática pedagógica que favoreça a 

aprendizagem do educando em situação de internação hospitalar, é necessário ter uma visão 

ampla do processo de ensino no hospital e não ter receio de vivenciar novas experiências 

pedagógicas. Assim, “o professor aprimora a prática pedagógico-educacional por ter que, 

constantemente, buscar alternativas para que o trabalho aconteça e seja proveitoso para todos” 

(FONSECA, E., 2015, p. 18). Nesse sentido, Fernandes e Issa (2014, p. 92) destacam o desafio 

de as classes hospitalares superarem o modelo disciplinar e hierarquizado proposto pelos 

sistemas de ensino e ilustram muito bem as peculiaridades que permeiam o fazer pedagógico 

na classe hospitalar ao defenderem que: 

 
O princípio da cartografia é aquele que admite múltiplas entradas. As classes 

hospitalares rompem com a cartografia prevista pelo sistema de ensino considerando 

suas peculiaridades territoriais, pois o espaço docente ocorre no hospital; rompe com 

o princípio de uma turma fechada, pois os alunos se mesclam em níveis diferenciados 

de ensino; implica em um princípio de bidocência; pois este aluno é parte integrante 

de uma classe comum em uma escola X, em município X e está recebendo 

atendimento complementar na Classe Hospitalar Y, vinculado à escola Y no 

município Y. Verificamos neste exemplo como o princípio disciplinar não consegue 

dar conta desta cartografia necessária para o bom atendimento destes alunos. O 

modelo cartográfico impõe a necessidade da construção de modelos pedagógicos que 

possibilitem todos (as) atores do sistema a se comunicarem para o sucesso pedagógico 

do aluno. 

 

As autoras trazem ainda à cena a reflexão sobre a importância do diálogo entre todos os 

sujeitos envolvidos no processo educacional das crianças hospitalizadas, tendo em vista que 

esse processo não envolve apenas aluno e professor da classe hospitalar, como bem colocam as 

autoras.  
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Considerando a complexidade que envolve essa modalidade de ensino, Granemann 

(2017, p. 138) destaca que, para o professor atuar na classe hospitalar, será necessário 

“desenvolver a sensibilidade, o tato necessário ao estabelecer o primeiro contato com essa 

criança. Suas atitudes precisam sempre respeitar o tempo e o espaço de cada uma”. A criança 

hospitalizada vivencia um momento emocional delicado. E esse estado emocional exige do 

professor uma abordagem com empatia, visando estabelecer um vínculo com o educando, uma 

verdadeira conquista, para que ele tenha interesse pelo atendimento educacional. Ainda em 

relação ao professor, a autora enfatiza que “o seu perfil pedagógico deve adequar-se à realidade 

hospitalar na qual transita, ressaltando as potencialidades do aluno e auxiliando-o no encontro 

com a vida” (GRANEMANN, 2017, p. 141). 

Dada a condição de saúde e a fragilidade emocional em que algumas crianças se 

encontram, se esses aspectos não forem considerados, dificilmente o trabalho pedagógico irá 

acontecer. No hospital, eles não são obrigados a estudar. Participar dos atendimentos 

educacionais é uma opção. Com isso, o educador precisa conquistar seus alunos, tornar esse 

momento prazeroso, envolvente, desafiador, para que eles se sintam acolhidos e motivados a 

estudar no hospital. 

Nesse sentido, Lopes (2014, p. 157) ressalta “a importância do conhecimento acerca do 

desenvolvimento tanto cognitivo quanto afetivo para que ambientes propícios à aprendizagem 

sejam idealizados com coerência e criatividade”. Assim, para que o processo educativo atinja 

seu objetivo, é necessário o educador desenvolver uma prática pedagógica que considere todos 

os aspectos constitutivos do educando.  

Além disso, como bem salienta Granemann (2017, p. 138), as práticas pedagógicas no 

contexto hospitalar “precisam ter como princípio a flexibilidade e serem organizadas 

considerando-se a individualidade de cada escolar”. Dessa maneira, as ações educativas podem 

ser redimensionadas, sempre que necessário, para garantir a aprendizagem do educando.  

No entanto, Andrade (2014) destaca a necessidade de que o processo de educação da 

criança enferma seja contínuo, embora diferenciado, com atividades programadas e adequadas 

às suas necessidades individuais. 

Tendo como foco de estudo compreender como se dá a organização e trabalho 

pedagógico realizado no Hospital de Combate ao Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, Teixeira et 

al. (2016) identificaram que, antes de iniciarem as aulas, as professoras passavam por todos os 

leitos do hospital convidando os alunos para participar do atendimento educacional. O 

atendimento no leito só acontecia se eles não tivessem condições de participar das atividades 

coletivas. Os dados revelaram também que, de modo geral, os alunos estudavam os conteúdos 
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da escola de origem. Contudo, por conta do estado de saúde das crianças e do número reduzido 

das aulas em relação à escola comum, geralmente elas não acompanhavam o mesmo ritmo de 

seus colegas na escola. 

A partir dos resultados advindos de um estudo sobre a rotina de uma classe hospitalar 

do interior de São Paulo, Rodrigues e Simões (2018) observaram que os atendimentos 

acontecem de leito em leito, pois o hospital não dispõe de espaço físico para realização das 

aulas. Em relação ao trabalho pedagógico, os pesquisadores perceberam que era feita, 

inicialmente, uma avaliação diagnóstica que servia de subsídio para a professora sistematizar 

um plano de ensino que atendesse as dificuldades do aluno. Os autores destacam também a 

rotatividade de crianças para receberem atendimento. Enquanto num dia havia uma quantidade 

grande de alunos para serem atendidos, em outro dia havia um número mínimo. Outro aspecto 

destacado foi a ocorrência de interrupção da avaliação diagnóstica por conta de manifestações 

da enfermidade. A partir do estudo, foi observado que, “por menor que seja o tempo de 

permanência do aluno na classe hospitalar, o atendimento individualizado traz diversos 

benefícios tanto no aprendizado quanto na afetividade” (RODRIGUES; SIMÕES, 2018, p. 

199).  

O atendimento individual e personalizado também foi identificado em outra pesquisa. 

Santos, Conceição e Cavalcanti (2019) perceberam, em seu estudo, que a prática pedagógica da 

Classe Hospitalar Semear, no Recife, está pautada nessa forma de atendimento, a fim de 

 
[...] trabalhar as potencialidades dos estudantes/pacientes, desenvolvendo atividades 

que, mesmo enfermos, as crianças e/ou os adolescentes sejam capazes de desempenhar 

sem haver comprometimento do estado de saúde deles, sempre respeitando a condição 

física e emocional no momento da intervenção pedagógica, o que muda bastante a 

depender do dia. (SANTOS; CONCEIÇÃO; CAVALCANTI, 2019, p. 641). 
 

 

Assim, as práticas pedagógicas precisam ser pautadas na consideração do ser global, 

respeitando as condições de saúde do aluno, seu estado emocional e seu processo cognitivo, a 

fim de lhe possibilitar a construção do conhecimento sistematizado, aproximar sua rotina no 

hospital do seu cotidiano antes da situação de adoecimento, preparando-o para o retorno à 

escola comum. Tendo em vista a rotina hospitalar, o atendimento educacional tem um tempo 

de duração flexível. Fonseca, E. (2015, p. 18) salienta que “percebe-se que o tempo é irrelevante 

quando o trabalho pedagógico-educacional tem como base os interesses e as necessidades dos 

alunos doentes”. No processo educacional, o mais importante é a qualidade do que a quantidade 

do tempo de aula.  
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Simões e Saldanha (2016) observaram que o atendimento educacional no hospital 

estudado por elas ocorre tanto num espaço tipo sala de aula como no leito de uma enfermaria. 

As autoras destacam que, no leito, o atendimento é individualizado:  

 
[...] apresenta características próprias e exige do professor organização bem distinta 

das desenvolvidas em sala de aula. Isto porque as atividades são preparadas 

individualmente de acordo com as necessidades de cada educando e de cada situação 

vivenciada pelo escolar enfermo. (SIMÕES; SALDANHA, 2016, p. 229). 
 
 

Ainda que o atendimento educacional aconteça de forma coletiva, cada criança 

apresenta demandas peculiares a serem consideradas. Acreditamos que é um desafio para o 

professor organizar o seu planejamento sem ter a certeza se naquele dia o trabalho vai ser 

desenvolvido de modo individual ou coletivo. Ainda no caso do atendimento coletivo, além de 

ser multisseriado, a quantidade de crianças é incerta. Por isso, concordamos com Matos e 

Mugiatti (2014, p. 115) quando enfatizam que:  

 
[...] a condição da aprendizagem, em situação que difere do cotidiano de uma escola 

formal, requer uma visão mais ampla do profissional, demandando práticas pedagógicas 

que superem a ortodoxia dos processos atuais. Essa prática deve distanciar-se do 

cartesianismo que, por sua vez, rompe com a unidade corpo-mente. 
 

 
Nesse sentido, quando o educador tem uma visão ampliada do processo educativo, ele 

pode encontrar alternativas didático-pedagógicas para desenvolver sua prática pedagógica 

adequada às necessidades das crianças no contexto hospitalar. Santos e Souza (2014, p. 113) 

acreditam que “[...] o aperfeiçoamento da prática pedagógica obtém-se em um crescimento 

profissional onde a tarefa educativa permanente não é só do aluno, mas também do profissional 

da educação”. Ou seja, o professor envereda por uma busca constante de aperfeiçoamento da 

sua prática. 

No hospital, a sua ação pedagógica não se restringe à mediação pedagógica com as 

crianças, o professor se depara com uma nova experiência, o contato com a escola de origem 

do seu aluno. A escola é contactada pelo professor ou coordenador pedagógico do atendimento. 

Esse contato pode ser via ligação telefônica, mensagem de email, mensagem de WhatsApp ou 

até mesmo uma visita. Alguns autores têm destacado a importância do diálogo entre o 

atendimento educacional do hospital e a escola comum (GRANEMANN, 2017; FONTANA; 

SALAMUNES, 2014; MATOS; MUGIATTI, 2014).  

De acordo com Granemann (2017, p. 139), no contato com a escola, “devem ser 

transmitidas informações específicas, como diagnóstico, plano de tratamento e limitação de 

atividades, entre outras”. As pesquisadoras Matos e Mugiatti (2014, p. 124) defendem que deve 

“[...] haver um permanente estímulo às relações com a escola de origem, por meio de 
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intercâmbio de informações e de manutenção de interesses”. Fontana e Salamunes (2014, p. 58) 

destacam a importação da ação pedagógica no ambiente hospitalar ao fazer “[...] a integração 

entre a escola e o hospital e entre a saúde e a educação”. 

Matos e Mugiatti (2014) ressaltam ainda a importância de preparar a criança para o 

retorno à escola, pois a realidade hospitalar apresenta especificidades bem distintas, tanto em 

relação ao aspecto físico quanto à forma de atendimento individualizado. Reconhecendo 

também a relevância dessa preparação, Granemann (2017) destaca que o retorno da criança ao 

ambiente escolar se torna complexo e pode ser comprometido, caso não receba o apoio 

adequado às suas necessidades.  

Conforme o exposto, a preparação do aluno para o retorno à escola de origem e o contato 

com a instituição de ensino na qual ele está matriculado configuram-se como uma atribuição 

importante do atendimento educacional no contexto hospitalar, tendo em vista que colaboram 

para a reinserção escolar após a alta hospitalar, evitando a evasão. 

No próximo capítulo, faremos uma breve apresentação das políticas públicas para o 

ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nossa discussão tem como 

foco os conteúdos de Matemática definidos nos documentos orientadores para o ensino nessa 

etapa de escolarização. 
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CAPÍTULO 2 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MATEMÁTICA: O QUE DIZEM OS 

DOCUMENTOS REFERENCIAIS 

 

 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar as orientações dos documentos oficiais 

publicados nas últimas décadas sobre o ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, com destaque para os conteúdos que devem ser abordados nesse período de 

escolaridade. Tal objetivo vem da necessidade de trazermos para nosso estudo a discussão sobre 

as políticas públicas brasileiras no que tange ao conhecimento matemático nesse nível de 

ensino. 

Na tentativa de orientar as escolas públicas e privadas do país sobre os conhecimentos 

a serem ensinados na Educação Básica, o governo federal, por meio do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), publicou nas últimas décadas documentos orientadores para a construção dos 

currículos das redes de ensino e escolas. Esses documentos têm como base o artigo 210 da 

Constituição Federal, que determina que sejam fixados conteúdos mínimos para o Ensino 

Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais (BRASIL, 1988). E também a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 9º, inciso IV, preconiza 

como dever do Estado estabelecer, em regime de colaboração, competências e diretrizes para a 

Educação Básica que norteiem os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum. 

Iniciamos o capítulo destacando as principais orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997) para o Ensino de Matemática e os conhecimentos a serem 

desenvolvidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental (seção 2.1). Em seguida, tratamos das 

especificidades do ensino de Matemática e os conteúdos priorizados no ciclo de alfabetização 

(1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental, conforme 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 (2012) e o seu desdobramento na 

formação de professores para atender o objetivo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa) de alfabetizar matematicamente as crianças desse Ciclo (seção 2.2). Por fim, na 

seção 2.3, trataremos das propostas apresentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
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(BRASIL, 2017) para o ensino e a abordagem dos conteúdos de Matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, destacando algumas mudanças em relação aos documentos discutidos 

nas seções anteriores. 

 
 

2.1 Orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental 

 
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram elaborados a partir de uma 

construção coletiva envolvendo professores de universidades públicas e particulares, técnicos 

de secretarias municipais e estaduais de educação, de instituições representativas de diferentes 

áreas de conhecimento e especialistas das diferentes áreas do conhecimento. Esse documento 

contempla toda a Educação Básica, dividindo-se, em sua organização, em Educação Infantil, 

Ensino Fundamental (BRASIL, 1997) e Ensino Médio (BRASIL 1998), e apresenta como 

objetivo principal: 

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).  

 
O documento tem caráter orientador, portanto, não obrigatório. No entanto, ele foi 

fundamental para nortear a elaboração dos currículos14 escolares das redes púbica e privada do 

país, considerando as peculiaridades locais. É importante salientar que os PCN não apresentam 

uma listagem de conteúdos. Eles indicam questões referentes ao ensino por área e por ciclo, na 

tentativa de garantir alinhamento entre os pressupostos teóricos, os objetivos e os conteúdos, 

por meio de orientações didáticas e critérios de avaliação (BRASIL, 1997).   

A proposta dos PCN é que haja uma compreensão sobre a palavra “conteúdo” por um 

enfoque diferente, em que ele “seja visto como meio para que os alunos desenvolvam as 

capacidades que lhes permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos” 

(BRASIL, 1997, p. 51), e não como um fim em si mesmo. 

O documento propõe a compreensão dos conteúdos abrangendo três dimensões: 

conceitos, procedimentos e atitudes. Esse enfoque sobre os conteúdos reflete uma nova 

concepção de seleção e tratamento dos conteúdos escolares, que requer uma ação reflexiva. 

 
14 Currículo é entendido, neste trabalho, como “o conjunto de estratégias para se atingir as metas maiores da 

educação. O currículo tem como componentes solidários objetivos, conteúdos e métodos. O solidário significa 

que não se pode alterar um dos componentes sem que se alterem os outros dois”. (D'AMBROSIO, 2011, p. 11). 
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Os conteúdos conceituais são apresentados como aqueles referentes à construção ativa 

das capacidades intelectuais que permitem operar com símbolos, ideias, imagens e 

representações para a organização da realidade (BRASIL, 1997).  Está explícito nos PCN que 

aprender conceitos “permite organizar a realidade, mas só é possível a partir da aprendizagem 

de conteúdos referentes a fatos (nomes, imagens, representações). E tal aprendizagem ocorre, 

num primeiro momento, de maneira eminentemente mnemônica” (BRASIL, 1997, p. 51). No 

que diz respeito à memorização, é destacado que não se trata de um processo mecânico, mas 

sim de um recurso que permite ao aluno representar informações de maneira genérica — 

memória significativa — para então fazer a relação com outros conteúdos. 

Os conteúdos procedimentais são considerados diretamente relacionados aos 

conceituais e “expressam um saber fazer, que envolve tomar decisões e realizar uma série de 

ações, de forma ordenada e não aleatória, para atingir uma meta” (BRASIL, 1997, p. 52). Uma 

questão importante para a qual o documento chama a atenção é o equívoco que, por vezes, 

acontece de não abordar os conteúdos procedimentais como objeto de ensino, considerando-os 

espontâneos, sem necessidade da intervenção direta do professor para a sua aprendizagem. O 

documento destaca ainda a necessidade de analisar os conteúdos procedimentais a partir do 

“propósito fundamental da educação, que é fazer com que os alunos construam instrumentos 

para analisar, por si mesmos, os resultados que obtêm e os processos que colocam em ação para 

atingir as metas a que se propõem” (BRASIL, 1997, p. 52). 

No que se refere aos conteúdos atitudinais, os PCN afirmam que eles estão presentes em 

todo o conhecimento escolar. O documento enfatiza a necessidade da adoção de uma posição 

crítica em relação aos valores explícitos e implícitos que são transmitidos pela escola em suas 

atitudes cotidianas. O documento ainda reconhece a natureza complexa da aprendizagem de 

valores e atitudes e menciona que, para que haja aprendizagem de atitudes, “é necessária uma 

prática constante, coerente e sistemática, em que valores e atitudes almejados sejam expressos 

no relacionamento entre as pessoas e na escolha dos assuntos a serem tratados” (BRASIL, 1997, 

p. 53).  

Consideramos apropriado o esclarecimento que o documento traz de que considerar 

conteúdos procedimentais, atitudinais e conceituais no mesmo nível não requer aumento na 

quantidade de conteúdos a serem trabalhados, pois eles fazem parte do dia a dia da sala de aula. 

Outro ponto importante destacado é que eles não devem ser contemplados em atividades 

específicas, mas sim de maneira integrada no processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 

1997).  
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Zabala (1998), ao propor a classificação dos conteúdos em conceituais, procedimentais 

ou atitudinais, defende que, se considerarmos essas tipologias de conteúdo, poderemos  

 
Ver que existe uma maior semelhança na forma de aprendê-los e, portanto, de ensiná-

los, pelo fato de serem conceitos, fatos, métodos, procedimentos, atitudes, etc. e não 

pelo fato de estarem adstritos a uma ou outra disciplina. Assim, veremos que o 

conhecimento geral da aprendizagem [...] adquire características determinadas 

segundo as diferenças tipológicas de cada um dos diversos tipos de conteúdo. 

(ZABALA, 1998, p. 39). 

 

Essa visão nos traz uma concepção de conteúdo de aprendizagem abrangente e 

integrado, que vai além de conhecimentos disciplinares isolados e sem significado para o aluno. 

No que se refere ao ensino para os anos iniciais do Ensino Fundamental, que é o foco 

do nosso estudo, os PCN apresentam uma organização por ciclos de 2 anos: 1º ciclo (1ª e 2ª 

séries), 2º ciclo (3ª e 4ª séries). Em relação ao papel da Matemática nessa etapa de escolarização, 

consta no documento que  

 
É importante que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu 

papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na 

agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações 

da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de 

conhecimentos em outras áreas curriculares. (BRASIL, 1997, p. 25). 
  

 

Está expresso nos PCN que o currículo de Matemática deve buscar contribuir para a 

valorização da pluralidade sociocultural, para que não haja submissão de determinada cultura 

em relação a outra. Além disso, criar condições para que o aluno possa ampliar seu modo de 

vida e ser ativo na transformação do espaço social no qual vive.  

Nos PCN (BRASIL, 1997, p. 30-31), destaca-se o protagonismo do aluno na construção 

de sua aprendizagem e as novas dimensões do papel do professor nessa perspectiva de ensino, 

tais como: 

• Organizador da aprendizagem;  

• Consultor nesse processo. Não mais aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas 

aquele que fornece as informações necessárias que o aluno não tem condições de obter 

sozinho; 

•  Mediador, ao promover a confrontação das propostas dos alunos, ao disciplinar as 

condições em que cada aluno pode intervir para expor sua solução, questionar, 

contestar. 

• Controlador, ao estabelecer as condições para a realização das atividades e fixar prazos, 

sem esquecer de dar o tempo necessário aos alunos; 

• Incentivador da aprendizagem, o professor estimula a cooperação entre os alunos, tão 

importante quanto a própria interação adulto/criança.  
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As relações professor-aluno e aluno-aluno no processo educativo são mencionadas no 

documento como essenciais para a formação das capacidades cognitivas e afetivas. Assim, o 

trabalho coletivo desempenha papel fundamental na construção de diversas aprendizagens que 

envolvem conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

É interessante que o documento esclarece não haver um único e melhor caminho para o 

ensino da Matemática, antes de destacar algumas possibilidades de trabalho com a Matemática 

em sala de aula, como a Resolução de problemas, a História da Matemática, as Tecnologias da 

Informação e o uso de Jogos. Os PCN indicam caminhos metodológicos e o professor tem a 

autonomia para definir a organização da sua prática pedagógica. 

São apresentados, inicialmente, os objetivos gerais de Matemática para o Ensino 

Fundamental, que deverão servir como diretriz para a seleção e organização de conteúdos, de 

forma ampla, que busque contemplar os conceitos, procedimentos e as atitudes a serem 

trabalhadas com os alunos. Em seguida, são exibidos os Blocos de Conteúdos para os dois ciclos 

do Ensino Fundamental. O Quadro 2 apresenta uma síntese do que consta em cada Bloco. 

 

  Quadro 2 – Descrição dos Blocos de Conteúdos de Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

                                                        (continua)    
 

Blocos de 

Conteúdos 

 

Conteúdos matemáticos por Blocos de Conteúdos 

 

Números 

e 

Operações 

❖ Os conhecimentos numéricos são construídos e assimilados pelos alunos num 

processo dialético. 

 

❖ 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. 

 

❖ Embora nas séries iniciais já se possa desenvolver uma pré-álgebra, é 

especialmente nas séries finais do Ensino Fundamental que os trabalhos algébricos 

serão ampliados. 

 

 

Espaço 

e 

Forma 

❖ O trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e 

medidas, pois estimula a criança a observar, perceber semelhanças e diferenças, 

identificar regularidades e vice-versa. 

 

❖ Se esse trabalho for feito a partir da exploração dos objetos do mundo físico, de 

obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, ele permitirá ao aluno 

estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento. 
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  Quadro 2 – Descrição dos Blocos de Conteúdos de Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

                                                                                                                                              (conclusão)    

Blocos de 

Conteúdos 
Conteúdos matemáticos por Blocos de Conteúdos 

Grandezas 

e 

Medidas 

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

prático e utilitário.  São contextos muito ricos para o trabalho com os significados 

dos números e das operações, da ideia de proporcionalidade e escala, e um campo 

fértil para uma abordagem histórica. 

 

Tratamento da 

Informação 

❖ Com relação à estatística, a finalidade é fazer com que o aluno venha a construir 

procedimentos para coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando 

tabelas, gráficos e representações que aparecem frequentemente em seu dia a dia. 

 

❖ Relativamente à combinatória, o objetivo é levar o aluno a lidar com situações-

problema que envolvam combinações, arranjos, permutações e, especialmente, o 

princípio multiplicativo da contagem.  

 

❖ Com relação à probabilidade, a principal finalidade é a de que o aluno compreenda 

que grande parte dos acontecimentos do cotidiano é de natureza aleatória e é 

possível identificar prováveis resultados desses acontecimentos. As noções de 

acaso e incerteza podem ser exploradas na escola, em situações nas quais o aluno 

realiza experimentos e observa eventos (em espaços equiprováveis). 

  Fonte: Elaboração da autora a partir de informações dos PCN de Matemática (BRASIL, 1997, p. 54-57). 

 

O documento sugere que, para a organização dos conteúdos, a variedade de conexões 

que podem ser estabelecidas entre os diferentes blocos, a ênfase maior ou menor que deve ser 

dada a cada item e os níveis de aprofundamento dos conteúdos em função das possibilidades 

de compreensão dos alunos sejam analisados (BRASIL, 1997). É feito um detalhamento de 

conteúdos por ciclos, que deverão ser organizados por cada escola de forma articulada e 

integrada ao seu projeto educacional.  

São apresentados para cada Ciclo (I e II) objetivos específicos. A partir de conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais, o documento referendado apresenta os blocos de 

conteúdos, com especificidades por Ciclo. 

Destacamos, no Quadro 3, algumas considerações do documento sobre os conteúdos de 

Matemática em cada Ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental:  
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  Quadro 3 – Considerações sobre os conteúdos de Matemática no Ensino Fundamental 

 

Algumas considerações sobre os conteúdos de Matemática 

 

 1º Ciclo do Ensino Fundamental   2º Ciclo do Ensino Fundamental 

❖ Embora o professor tenha os blocos de conteúdo 

como referência para seu trabalho, ele deve 

apresentá-los aos alunos da forma mais integrada 

possível. 

 

❖ 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. 

 

❖ Serão explorados alguns dos significados das 

operações, colocando-se em destaque a adição e 

a subtração, em função das características da 

situação. 

 

❖ Progressão na capacidade de estabelecer pontos 

de referência em seu entorno, a situar-se no 

espaço, deslocar-se nele, dando e recebendo 

instruções, compreendendo termos como 

esquerda, direita, distância, deslocamento, acima, 

abaixo, ao lado, na frente, atrás, perto, para 

descrever a posição, construindo itinerários. 

 

❖ Observação de semelhanças e diferenças entre 

formas tridimensionais e bidimensionais, figuras 

planas e não planas, que construam e representem 

objetos de diferentes formas. 

 

❖ A exploração dos conceitos e procedimentos 

relativos a espaço e forma é que possibilita ao 

aluno a construção de relações para a 

compreensão do espaço à sua volta. 

 

❖ Os assuntos referentes ao Tratamento da 

Informação deverão estimular os alunos a fazer 

perguntas, a estabelecer relações, a construir 

justificativas e a desenvolver o espírito de 

investigação. 

 

❖ Não é objetivo deste ciclo a formalização de 

sistemas de medida, mas sim levar a criança a 

compreender o procedimento de medir, 

explorando para isso tanto estratégias pessoais 

quanto o uso de alguns instrumentos, como 

balança, fita métrica e recipientes de uso 

frequente. 

  

❖ No segundo ciclo, os alunos ampliam conceitos já 

trabalhados no ciclo anterior e constroem novos 

(cálculos envolvendo proporcionalidade, por 

exemplo). 

 

❖ Esse ciclo não constitui um marco de terminalidade 

da aprendizagem desses conteúdos. 

 

❖ Quanto às operações, os significados já trabalhados 

no ciclo anterior são consolidados e novas situações 

são propostas com vistas à ampliação do conceito de 

cada uma dessas operações. 

 

❖ Os recursos de cálculo são ampliados neste ciclo pelo 

fato de o aluno ter uma compreensão mais ampla do 

sistema de numeração decimal, além de uma 

flexibilidade de pensamento para construção do seu 

cálculo mental. 

 

❖ A calculadora pode ser utilizada como um recurso 

didático, tanto para que o aluno analise resultados que 

lhe são apresentados como para controlar e corrigir 

sua própria produção. 

 

❖ O trabalho com malhas e diagramas e a exploração de 

guias e mapas podem constituir um recurso para a 

representação do espaço. 

 

❖ Quanto às formas, estimular a observação de 

características das figuras tridimensionais e 

bidimensionais, o que lhes permite identificar 

propriedades e, desse modo, estabelecer algumas 

classificações. 

 

❖ Embora os alunos possam medir usando padrões não 

convencionais, é importante conhecerem os sistemas 

convencionais, especialmente porque facilitam a 

comunicação. 

 

❖ A produção de textos escritos a partir da interpretação 

de gráficos e tabelas, e a construção de gráficos e 

tabelas, com base em informações contidas em textos 

jornalísticos e científicos, constituem um aspecto 

importante a que o professor deve dar especial 

atenção. 

  Fonte: Elaboração da autora a partir de informações dos PCN de Matemática (BRASIL, 1997). 
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Quanto à avaliação, os PCN (BRASIL, 1997) contemplam o processo da aprendizagem 

e o seu produto final considerando as condições ofertadas ao aluno. A finalidade é integrar 

aprendizagem e ensino; ajustar e orientar a intervenção pedagógica para garantir melhores 

formas de aprender; além de ser um elemento para a reflexão contínua do professor sobre a sua 

prática pedagógica, ao ter informações sobre o que e como o aluno aprendeu; a ação avaliativa 

permeia todo o processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 1997). 

Por fim, no que se refere à Matemática, estão indicados nos PCN alguns critérios de 

avaliação, os quais apontam aspectos considerados essenciais em relação às competências que 

se espera que sejam desenvolvidas pelo aluno até o final dos dois ciclos. Cada professor pode 

adequar tais critérios à realidade do seu trabalho em sala de aula. 

Na seção a seguir, apresentaremos as orientações 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), para o ensino de Matemática 

no Ciclo de Alfabetização. 

 
2.2 A Matemática nos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de 

Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental (2012) 

 
 

A aprovação, em 2010, das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

de 9 anos trouxe ao cenário educacional brasileiro uma atenção maior ao Ciclo de Alfabetização 

(1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental, o que suscitou estudos e discussões para definir o que 

se espera que as crianças aprendam nesse ciclo.  

Com o reconhecimento do Ciclo de Alfabetização como base de todo o processo 

educativo, o MEC apresentou, em 2012, ao Conselho Nacional de Educação as especificações 

curriculares para o Ciclo inicial de 1º a 3º ano do Ensino Fundamental, por meio 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”.  Nele, 

é apresentada uma concepção de alfabetização na perspectiva do letramento.  

Esse documento faz parte de uma política de governo materializada no Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Sua produção foi coletiva, a partir de contribuições 

de Grupo de Trabalho do MEC, profissionais das universidades que compõem a Rede Nacional 

de Formação do MEC, professores da Educação Básica.  

O documento propõe que sejam respeitados os ritmos de aprendizagem de cada criança, 

valorizados os seus diferentes saberes prévios e assegurada a sua alfabetização ao final do 

primeiro ciclo, numa perspectiva de progressão de saberes, como postulam os PCN. Ou seja, 



55 

 

os conceitos apresentados para as crianças no início do ciclo podem ser gradativamente 

consolidados até o final do ciclo. Assim, o ritmo de cada criança é respeitado. 

Cada Objetivo de Aprendizagem proposto para esse ciclo corresponde a uma escala 

contínua de desenvolvimento I/A/C (iniciar/aprofundar/consolidar) a ele relacionado. A letra 

que aparece ao lado de cada Objetivo de Aprendizagem indica a progressão de saberes 

esperados durante o percurso da criança no Ciclo de alfabetização. O Quadro 4 mostra essa 

organização: 

 
   Quadro 4 – Escala de progressão dos Direitos de Aprendizagem 

Símbolo Significado Progressão esperada 

 

I 

 

Iniciar 

 

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

conhecimentos referentes aos objetivos a eles associados. 

A Aprofundar  

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, 2012, p. 22).  

 

A partir dos indicadores de progressão15, os professores têm subsídios para a realização 

de uma avaliação processual e contínua, tendo como base os objetivos de aprendizagem 

esperados para cada fase do Ciclo. Isso permite o acompanhamento do desenvolvimento da 

criança no decorrer das fases do Ciclo de Alfabetização.  

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” apresenta a alfabetização matemática como processo de organização dos saberes 

construídos pelas crianças por meio de suas vivências cotidianas anteriores ao seu ingresso nos 

anos iniciais de escolarização, de forma a oferecer-lhes novas experiências que as conduzirão à 

construção de conhecimentos matemáticos sistematizados que potencializem o exercício da 

cidadania, preparando-as para enfrentar os desafios encontrados na vida social.  

 
15 “Importante destacar, ainda, que quando se defende a progressão continuada nos três primeiros anos, é uma 

progressão em que estejam garantidos os direitos de aprendizagem (conhecimentos, capacidades e habilidades) 

aos meninos e às meninas nessa fase escolar, e não como uma mera “passagem” para o ano subsequente e isso 

somente é possível por meio de instrumentos claros de avaliação diagnóstica.” (BRASIL, 2012, p. 23). 
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A partir dessa concepção de alfabetização matemática, foram organizados cinco direitos 

de aprendizagem da Matemática no Ciclo de alfabetização, a saber: 

 

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, 2012). 

 

A partir desses direitos de aprendizagem, são elencados os objetivos de aprendizagem, 

organizados em cinco eixos estruturantes, compostos pelos conteúdos de Matemática que 

abrangem o Ciclo de alfabetização. Esses eixos são similares aos apresentados nos PCN de 

Matemática e contam com o acréscimo do eixo Pensamento Algébrico. Apresentamos, no 

Quadro 5, uma síntese dos objetivos de aprendizagem de cada eixo: 

 
   Quadro 5 – Objetivos de aprendizagem na Alfabetização Matemática do eixo Números e Operações  

(continua) 

Objetivos de Aprendizagem do eixo 

Números e Operações 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

Ampliar progressivamente o campo numérico, investigando as regularidades do sistema de numeração 

decimal para compreender o princípio posicional de sua organização.   

Reproduzir sequências numéricas em escalas ascendentes e 

descendentes a partir de qualquer número dado. 

I/A I/A/C I/A/C 

Ordenar, ler e escrever números redondos (10, 20, 30, ...; 100, 200, 300, 

...; 1000, 2000, 3000, ....). 

 A/C A/C 

Quantificar coleções numerosas em contextos e materiais diversos, 

recorrendo aos agrupamentos de dez em dez. 

I/ A A/C A/C 

Compreender o valor posicional dos algarismos na composição da 

escrita numérica, compondo e decompondo números.  

I/ A A/C A/C 
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   Quadro 5 – Objetivos de aprendizagem na Alfabetização Matemática do eixo Números e Operações 

(conclusão) 

Objetivos de Aprendizagem do eixo 

Números e Operações 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

Utilizar a calculadora, cédulas ou moedas do sistema monetário para 

explorar, produzir e comparar valores e escritas numéricas. 
I/A C C 

Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo aditivo (adição e subtração), utilizando 

e comunicando suas estratégias pessoais, envolvendo os seus diferentes significados. 

Composição (juntar e separar).  I/A A/C A/C 

Comparação (comparar e completar).  I A A/C 

Transformação (acrescentar e retirar).  I/A A/C A/C 

Descobrir regularidades da estrutura aditiva que permitam o 

desenvolvimento de estratégias de cálculo mental. 
I A/C A/C 

Calcular adição sem agrupamento e subtração sem desagrupamento (sem reserva ou sem troca). 

Recorrendo ao apoio de diferentes materiais agrupados de dez em dez. I A/C A/C 

Recorrendo a representações pictóricas (desenhos e imagens) dos 

agrupamentos. 
I A/C A/C 

Recorrendo ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da 

linguagem matemática. 
I A/C A/C 

Recorrendo ao uso de técnicas operatórias convencionais. I A/C A/C 

Calcular adição com agrupamento e subtração com desagrupamento (com reserva ou com troca). 

Recorrendo ao apoio de diferentes materiais agrupados de dez em dez.  I/A A/C 

Recorrendo a representações pictóricas (desenhos e imagens) dos 

agrupamentos. 

 
I/A A/C 

Recorrendo ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da 

linguagem matemática. 

 
I/A A/C 

Recorrendo ao uso de técnicas operatórias convencionais  I/A A/C 

  Fonte: A autora, baseada nas informações retiradas do documento (BRASIL, 2012, p. 73). 

O eixo Números e Operações é o que apresenta maior número de conteúdos e objetivos 

de aprendizagem. Para cada objetivo há, pelo menos, quatro conteúdos correspondentes. Do 

total de 45 conteúdos, apenas 4 não serão consolidados ao final do Ciclo de Alfabetização.  
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 Quadro 6 – Objetivos de aprendizagem na Alfabetização Matemática do eixo Pensamento Algébrico 

 

Objetivos de Aprendizagem do eixo 

Pensamento Algébrico 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Compreender padrões e relações, a partir de diferentes contextos.   

Estabelecer critérios para agrupar, classificar e ordenar objetos, considerando 

diferentes atributos.  
I I/A A/C 

Reconhecer padrões de uma sequência para identificação dos próximos 

elementos. 
I I/A A/C 

Produzir padrões em faixas decorativas, em sequências de sons e formas ou 

padrões numéricos simples. 
I I/A A/C 

 Fonte: A autora, baseada nas informações retiradas do documento (BRASIL, 2012, p. 77). 

 

 Esse eixo é o que apresenta menos conteúdos e objetivos de aprendizagem. Os três 

conteúdos propostos devem ser aprofundados e consolidados ao final do 3º ano.  

 
  Quadro 7 – Objetivos de aprendizagem na Alfabetização Matemática do eixo Grandezas e Medidas 

 
 

Objetivos de Aprendizagem do eixo 

Grandezas e Medidas 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Compreender a ideia de diversidade de grandezas e suas respectivas medidas. 

Experimentar situações cotidianas ou lúdicas, envolvendo diversos tipos de 

grandezas: comprimento, massa, capacidade, temperatura e tempo. 
I I/A A/C 

Construir estratégias para medir comprimento, massa, capacidade e tempo, 

utilizando unidades não padronizadas e seus registros. 
I I/A A/C 

Construir a noção de ciclos por meio de períodos de tempo definidos através 

de diferentes unidades: horas, semanas, meses e ano. 
I I/A A/C 

Identificar os 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 I/A A/C 

 Fonte: A autora, baseada nas informações retiradas do documento (BRASIL, 2012, p. 82). 

 

Para o eixo Grandezas e Medidas, a expectativa é de que apenas o conteúdo “Ler 

resultados de medições realizadas pela utilização dos principais instrumentos de medidas: 

régua, fita métrica, balança, recipiente graduado” não seja consolidado até o final do I Ciclo. 

Ele só foi introduzido no 2º ano. Quanto aos demais conteúdos, espera-se que sejam 

consolidados ao final do 3º ano.  
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   Quadro 8 – Objetivos de aprendizagem na Alfabetização Matemática do eixo Tratamento da Informação 

 

Objetivos de Aprendizagem do eixo Tratamento da Informação 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Reconhecer e produzir informações em diversas situações e diferentes configurações. 

Ler, interpretar e fazer uso das informações expressas na forma de ícones, 

símbolos, signos, códigos.  
I A C 

Coletar, organizar e construir representações próprias para a comunicação de 

dados coletados. 
I A/C C 

Produzir textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas. I I/A A 

Identificar maior ou menor chance de um evento ocorrer. I I/A A 

  Fonte: A autora, baseada nas informações retiradas do documento (BRASIL, 2012, p. 84).  

 

No eixo Tratamento da Informação, dos dez conteúdos propostos apenas dois não são 

introduzidos no primeiro ano, quais sejam: “Problematizar e resolver situações a partir das 

informações contidas em tabelas e gráficos; reconhecer na vivencia [sic] situações 

determinística e probabilística (podem ou não acontecer)”. Estes são introduzidos no 2º ano.  A 

expectativa é que metade dos conteúdos seja consolidada ao final do Ciclo de Alfabetização e 

a outra metade no ciclo seguinte. 

      Quadro 9 – Objetivos de aprendizagem na Alfabetização Matemática do eixo Espaço e Forma/Geometria 

(continua) 
 

 

Objetivos de Aprendizagem do eixo Espaço e Forma/Geometria 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Construir noções de localização e movimentação no espaço físico para a orientação espacial em diferentes 

situações do cotidiano 

Reconhecer seu próprio corpo como referencial de localização no espaço (em 

cima e embaixo, acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda). 
I A/C C 

Observar, experimentar e representar posições de objetos em diferentes 

perspectivas, considerando diferentes pontos de vista e por meio de diferentes 

linguagens. 

I A C 

Identificar e descrever a movimentação de objetos no espaço a partir de um 

referente, identificando mudanças de direção e de sentido. 
I A C 

Reconhecer formas geométricas tridimensionais e bidimensionais presentes no ambiente 

Observar, manusear, estabelecer comparações entre objetos do espaço físico 

e objetos geométricos — esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, 

prismáticos — sem uso obrigatório de nomenclatura. 

I I/A A/C 

Planificar superfícies de figuras tridimensionais e construir formas 

tridimensionais a partir de superfícies planificadas. 
I I/A A/C 

Antecipar resultados de composição e decomposição de figuras 

bidimensionais e tridimensionais (quebra-cabeça, tangram, brinquedos 

produzidos com sucatas). 

I I/A A 
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     Quadro 9 – Objetivos de aprendizagem na Alfabetização Matemática do eixo Espaço e Forma/Geometria 

(conclusão) 
 

 

Objetivos de Aprendizagem do eixo Espaço e Forma/Geometria 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Desenhar objetos, figuras, cenas, seres, mobilizando conceitos e 

representações geométricas, tais como pontos, curvas, figuras geométricas, 

proporções, perspectiva, ampliação e redução. 

I I/A A/C 

Utilizar a régua para traçar e representar figuras geométricas e desenhos. I I/A A/C 

Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras 

geométricas e na resolução de situações-problema em Matemática e em 

outras áreas do conhecimento. 

I/A A/C C 

    Fonte: A autora, baseada nas informações retiradas do documento (BRASIL, 2012, p. 79, 80). 

 

Esse eixo, assim como o eixo Grandezas e Medidas, é composto por dezoito conteúdos. 

Desses, 15 são introduzidos já no 1º ano. A expectativa é que, do total de conteúdos propostos, 

quatorze sejam consolidados ao final do Ciclo de Alfabetização.  

Os Quadros 5,6,7,8 e 9 deixam claro que os conhecimentos matemáticos referentes a 

cada eixo são retomados e aprofundados à medida que se caminha nos anos de escolarização 

do Ciclo de Alfabetização. A proposta de “alfabetizar letrando” significa não dissociar ou 

sequenciar os processos de alfabetização e de letramento. 

O documento referencial traz algumas considerações sobre a Matemática no 1º Ciclo 

dos anos iniciais que nos parece relevante destacar, como, por exemplo, o esclarecimento de 

que o trabalho com as operações aritméticas não se restringe à utilização ou memorização de 

técnicas operatórias únicas, mas se caracteriza essencialmente pela compreensão das operações 

e de cálculo realizado mentalmente. Salienta também que, nessa fase, a criança inicia a 

organização de estratégias mais sistematizadas que servirão de base para a compreensão de 

diferentes procedimentos de cálculos nas próximas etapas (BRASIL, 2012). 

Outras considerações feitas no documento são que, nesse período de escolarização, 

devem ser desenvolvidas as noções iniciais de grandezas, espaço, formas e suas representações; 

a organização e comunicação das informações de forma mais eficiente também fazem parte do 

processo de alfabetização; e a aproximação com os meios de comunicação pode favorecer que 

as crianças reconheçam as tabelas e gráficos simples como instrumentos que facilitam o 

entendimento de determinadas informações. 

As estruturas lógicas de classificação e seriação são indicadas como impulsionadoras 

do desenvolvimento das operações aritméticas e geométricas espontâneas na alfabetização 

matemática. A inclusão de classes é destacada como condição necessária para a consolidação 



61 

 

da estrutura lógica de classificação e “[...] estará presente na construção de conceitos de todas 

as áreas de conhecimento e, em especial, da própria Matemática” (BRASIL, 2012, p. 63). 

Perpassa todo o documento a resolução de situação-problema como ponto central para 

que o conhecimento matemático seja desenvolvido. Contudo, não se restringe apenas a essa 

metodologia, diferenciando os termos e enfatizando que, “numa proposta pedagógica fundada 

em situação-problema, o ponto de partida não é o conteúdo escolar para a constituição da 

situação, mas o mergulho em diferentes contextos” (BRASIL, 2012, p. 64). O documento 

salienta que, na resolução de situação-problema, são mobilizados conceitos e procedimentos 

matemáticos de modo que permitam a socialização das hipóteses levantadas pelas crianças.  

Mais tarde, Ponte e Serrazina (2000) corroboram nesse sentido, ao esclarecerem a 

diferença entre um problema e exercício. Os autores explicam que “uma questão é um problema 

para um dado aluno, se ele não tiver nenhum meio para encontrar uma solução num único passo. 

Se o aluno tiver uma forma de obter rapidamente uma solução, não estará perante um problema, 

mas sim um exercício” (PONTE; SERRAZINA, 2000, p. 16). 

A fim de cumprir o compromisso de assegurar a alfabetização de todas as crianças ao 

final do 3º ano do Ensino Fundamental, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade (PNAIC) 

inicia, em 2013, as atividades do seu eixo principal, a formação continuada dos docentes do 1º, 

2º e 3º anos do Ensino Fundamental.  O programa de formação era constituído por um 

Formador, selecionado pela Instituição de Ensino Superior, que trabalhava com 25 Orientadores 

de Estudo, selecionados pelos municípios. Cada orientador de estudo trabalhava com 25 

Professores Alfabetizadores.  

A formação foi iniciada dando ênfase à Língua Portuguesa e, no ano seguinte, em 2014, 

a ênfase do trabalho de formação foi a Matemática. Um grupo formado por pesquisadores de 

várias universidades do país foi responsável pela escrita do material de formação do PNAIC, 

que teve como fundamento a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento em 

conformidade com os preceitos do documento “Elementos Conceituais e Metodológicos para a 

Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização do 

Ensino Fundamental” e apresenta a Alfabetização Matemática na Perspectiva do Letramento.  

A proposta era alfabetizar letrando, ou seja, a construção das noções matemáticas 

contextualizadas nas práticas sociais da leitura e escrita. O caderno de apresentação do PNAIC 

salienta que, para a compreensão da Alfabetização Matemática na Perspectiva do Letramento, 

é necessário 

 
[...] o constante diálogo com outras áreas do conhecimento e, principalmente, com as 

práticas sociais, sejam elas do mundo da criança, como os jogos e brincadeiras, sejam 
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elas do mundo adulto e de perspectivas diferenciadas, como aquelas das diversas 

comunidades que formam o campo brasileiro. (BRASIL, Caderno de Apresentação, 

2014a, p. 15). 
 
 
A formação do PNAIC para a Alfabetização Matemática defendia um planejamento e 

prática pedagógica norteados pela ludicidade e enfatizava “[...] dois pressupostos fundamentais 

para o trabalho pedagógico com as crianças dessa faixa etária: o papel do lúdico e do brincar; e 

a necessidade de aproximação ao universo da criança, respeitando seus modos de pensar e sua 

lógica” (BRASIL, Caderno de Apresentação de Alfabetização Matemática, 2014a, p. 9). 

O processo de produção do material de formação de alfabetização matemática teve a 

participação, dentre outros, de professores alfabetizadores da rede pública, pesquisadores 

vinculados às Universidades e à Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Ao final da 

produção, foram publicados um caderno de apresentação, três cadernos de referência (Educação 

Matemática no Campo, Educação Inclusiva, Jogos na Alfabetização Matemática) e 8 cadernos 

de formação. 

No Caderno de Jogos na Alfabetização Matemática, os diversos jogos apresentados 

estão organizados conforme os eixos dos Direitos de Aprendizagem e cada jogo é apresentado 

em várias seções, a saber (BRASIL, Caderno Jogos na Alfabetização Matemática, 2014b, p. 

17):  

• Aprendizagens: são apresentados os conceitos matemáticos possíveis de serem 

trabalhados com o jogo; 

• Materiais: materiais necessários para a efetivação do jogo; 

• Número de Jogadores: quantidade de participantes; 

• Regras: modo de jogar;  

• Problematizando: possibilidades de problematizações que podem ser realizadas antes, 

durante ou depois do jogo. 

O Caderno, além de apresentar diversas possibilidades de trabalhos pedagógicos com 

os jogos para o desenvolvimento de conceitos matemáticos, esclarece também o papel do 

professor como mediador durante todo o processo de ensino por meio dos jogos.  

Apresentamos os 8 cadernos de formação de Alfabetização Matemática: 
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 Quadro 10 – Cadernos para formação de Alfabetização Matemática  

Caderno Título do Caderno 

01 Organização do Trabalho Pedagógico 

02 Quantificação, Registros e Agrupamentos 

03 Construção do Sistema de Numeração Decimal 

04 Operações na Resolução de Problemas 

05 Geometria 

06 Grandezas e Medidas 

07 Educação Estatística 

08 Saberes Matemáticos e Outros Campos do Saber 

   Fonte: Elaboração da autora a partir de informações do Caderno de Apresentação do PNAIC (BRASIL, 2014, p. 

11). 
 
Os cadernos foram estruturados em 6 seções, compostas por textos curtos e linguagem 

clara, articulando metodologia e conceitos matemáticos, a saber: Iniciando a Conversa, 

Aprofundando o Tema, Compartilhando, Para Saber Mais, Sugestões para os Encontros em 

Grupo, Tarefas de Casa e Escola. Apresentamos abaixo uma descrição de cada seção (BRASIL, 

2014b, p. 13-15): 

• Iniciando a conversa: Introduz as ideias gerais do caderno e apresenta seus objetivos. 

• Aprofundando o Tema: Apresenta um conjunto de textos que permitem conduzir 

reflexões variadas sobre o assunto que, na medida do possível, devem ser lidos fora do 

tempo e espaço dos encontros de formação. Nesses encontros, cabe a apresentação e/ou 

discussão coletiva das ideias principais de todos ou alguns desses textos. É importante 

salientar que, por vezes, esses textos apresentam informações para além dos conceitos 

que devem ser trabalhados em sala de aula, ampliando e aprofundando o repertório 

matemático do professor alfabetizador.  

• Compartilhando: Apresenta sugestões de atividades para serem realizadas durante o 

encontro de formação. Tem como objetivos: ampliar e discutir conceitos matemáticos, 

refletir sobre relatos de experiência e sequências didáticas, elaborar ou adaptar 

encaminhamentos metodológicos sugeridos, refletir sobre os textos contidos na seção 

anterior, discutir sobre encaminhamentos sugeridos por livros didáticos etc. 
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• Para Saber Mais: Esta seção apresenta uma série de livros, artigos, itens e vídeos 

comentados e de fácil acesso para que o professor se aprofunde nos temas que julgar 

necessário. 

• Sugestões para os Encontros em Grupo: A seção encaminha possibilidades de 

trabalho para os encontros de formação. Deve-se sempre ter em conta que, orientados 

pelas leituras e atividades, outros caminhos podem e devem ser seguidos. 

• Tarefas de Casa e Escola: Esta seção tem como principal objetivo potencializar uma 

das maiores qualidades do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: a reflexão 

sobre a realidade de sala de aula, pautada por discussões teóricas e de pesquisas na área 

da Educação Matemática. Por isso, além de indicar a necessidade da leitura dos textos 

da seção Aprofundando o Tema, sugere-se uma série de atividades no trabalho com as 

crianças, as quais podem proporcionar elementos que sejam tomados como ponto de 

partida para o trabalho de formação no encontro seguinte. 

 

 O PNAIC desenvolveu o maior programa de formação continuada de professores no 

contexto das políticas públicas do Brasil e contribuiu para a discussão sobre currículo e prática 

pedagógica numa perspectiva em que a aprendizagem é entendida como direito do aluno. No 

entanto, outras ações formativas ainda são necessárias, pois é “impossível pensar no professor 

como já formado” (D’AMBROSIO, 2008, p. 97). 

Com a finalidade de garantir a equidade de acesso e qualidade de ensino na Educação 

Básica, a Lei 13.005, de 2014, institui o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014c). Entre 

as 20 metas estabelecidas no documento, quatro delas se referem à Base Nacional Comum 

Curricular. Assim, em 2015, foi iniciada formalmente a escrita da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) que, após quatro versões, teve a sua publicação em 2017. Na próxima seção, 

serão discutidos os conteúdos propostos pela BNCC e as orientações para o Ensino de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

2.3 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Matemática 

 

Com a homologação da BNCC (BRASIL, 2017), é apresentada uma referência nacional 

para a construção dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Segundo a 

própria normativa, os PCN (BRASIL, 1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN 

(BRASIL, 2013) foram documentos orientadores para a sua formulação. 
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Para atingir o seu objetivo, a BNCC pretende o alinhamento a um conjunto de políticas 

e ações relativas à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos 

educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno 

desenvolvimento da educação.  

Seus fundamentos pedagógicos têm como foco o desenvolvimento de competências e a 

educação integral.  O documento apesenta como definição de competência “[...] a mobilização 

de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. (BRASIL, 2017, p. 13). 

Assim como os documentos citados anteriormente, a BNCC menciona a intenção de que 

os alunos desenvolvam conhecimentos relevantes para a sua vida diária e que contribuam para 

a sua formação cidadã. Conforme D’Ambrosio (2008, p. 86), “[...] hoje cidadania implica 

conhecimento”. Daí a importância de a escola garantir a todos os alunos a construção de 

conhecimentos. 

Quanto à educação integral, a BNCC explica que diz respeito “à construção intencional 

de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 

possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea” (BRASIL, 2017, p. 14). Segundo esse entendimento de educação integral, o 

ensino é planejado considerando três aspectos relacionados aos alunos: suas necessidades, 

possibilidades e interesses, além de considerar os desafios contemporâneos. No entanto, para 

garantir essa educação integral, é necessária “[...] a passagem de um currículo cartesiano 

estruturado previamente à prática educativa, a um currículo dinâmico, que reflete o momento 

sociocultural e a prática educativa nela inserida” (D’AMBROSIO, 2008, p. 88). Para 

D’Ambrosio (2008), um currículo dinâmico reconhece a heterogeneidade das classes na 

sociedade moderna e considera a variedade de interesses entre os alunos e os seus 

conhecimentos prévios. 

A BNCC orienta que os currículos e as propostas pedagógicas devem considerar 

também as identidades linguísticas, étnicas e culturais dos estudantes. As suas proposições 

devem ser adequadas à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de 

ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos 

(BRASIL, 2017).  

Embora apresente uma organização disciplinar (no documento, denominada de 

componente curricular), a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar 

do conhecimento. Sobre esse assunto, Santos (2018, p. 137) pondera que “[...] apesar da 
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disciplinaridade das ciências ter trazido as vantagens da divisão do trabalho, trouxe também o 

despedaçamento do saber”. Concordamos que há a necessidade de um ensino que integre as 

diferentes áreas do conhecimento. No entanto, reconhecemos que é um desafio para as redes de 

ensino e escolas elaborarem currículos integrando as áreas, a partir de uma base curricular 

fragmentada. 

Diferente do que é preconizado 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 (2012), na BNCC (2017) a expectativa é que a 

alfabetização seja consolidada ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, antecipando, assim, 

em 1 ano, o final do ciclo de alfabetização. 

O documento destaca que o desenvolvimento do letramento matemático é de 

competência do Ensino Fundamental e é definido como: 

 
as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 

matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 

formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando 

conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. (BRASIL, 2017, p. 266). 

 

Acrescenta ainda que o letramento matemático assegura aos alunos o reconhecimento 

dos conhecimentos matemáticos como fundamentais para compreender e atuar no mundo. 

Nacarato (2010) destaca que esse conceito de letramento foi retirado da Matriz de Avaliação de 

Matemática do PISA 2012, enquanto nos documentos do PNAIC a concepção de alfabetização 

na perspectiva do letramento foi fundamentada nos estudos de pesquisadores brasileiros da área 

da língua materna, como Madga Soares, Angela Kleimann, dentre outros. 

A BNCC sugere como objeto e estratégia para a aprendizagem durante o Ensino 

Fundamental os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de 

desenvolvimento de projetos e da modelagem. Além disso, considera esses processos como 

favoráveis para o desenvolvimento do pensamento computacional e do letramento matemático 

(raciocínio, representação, comunicação e argumentação). A resolução de problemas também 

é indicação presente nos documentos orientadores citados nas seções anteriores e a modelagem 

é citada no documento que fundamenta o PNAIC. 

A aprendizagem em Matemática, conforme a BNCC, está intrinsecamente relacionada 

à compreensão dos significados dos objetos matemáticos, o que é resultado das conexões que 

os alunos estabelecem entre seus pares e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e 

entre os diferentes temas matemáticos. 

A estrutura geral da BNCC apresenta a organização das aprendizagens aplicadas às 

competências gerais para a Educação Básica, especificamente para a Educação Infantil (EI), 



67 

 

Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM). Para cada área de conhecimento, são 

conferidas competências específicas dos componentes curriculares. A área de Matemática é 

constituída apenas pelo componente curricular Matemática, para a qual são apresentadas oito 

competências específicas para os alunos desenvolverem durante todo o Ensino Fundamental, 

conforme exposto no Quadro 11: 

  Quadro 11 – Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental 
 

 
Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental 

 
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de 

diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar 

problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no 

mundo do trabalho.  

 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos 

convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.  

 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática 

(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo 

segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 

autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais 

e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-

las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.  

 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para 

modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e 

resultados. 

 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 

diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, 

utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna 

e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

 

 7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base 

em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de 

indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e 

desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de 

modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo 

de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 
    
   Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 267). 

 

Nacarato (2010, p. 128) considera que as competências de Matemática sugeridas pela 

BNCC “[...] são bastante amplas e contemplam todos os processos matemáticos”.  

A BNCC chama a atenção para dois momentos de transição vivenciados pelas crianças 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O primeiro momento é a entrada delas no Ensino 
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Fundamental, em que há a necessidade da articulação com as experiências vivenciadas na 

Educação Infantil e a valorização das situações lúdicas de aprendizagem. O segundo momento 

é a transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental. Nesse 

sentido, o documento sugere que a elaboração de Currículos e Propostas Pedagógicas concebam 

ações que assegurem um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do Ensino 

Fundamental, promovendo maior integração entre elas. 

A normativa orienta que sejam retomadas, nos anos iniciais, as vivências cotidianas das 

crianças com números, formas e espaço, para que possa ser iniciada a sistematização de tais 

noções. Destaca também que as habilidades matemáticas desenvolvidas pelas crianças nos anos 

iniciais não podem se restringir aos algoritmos das “quatro operações”, embora elas sejam 

importantes. Reitera ainda a necessidade da efetuação de cálculos mentais, realização de 

estimativas e uso da calculadora. 

O conhecimento escolar nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental é distribuído 

em unidades temáticas, para as quais são conferidos objetos de conhecimentos e suas 

respectivas habilidades. Cada habilidade é representada por um código alfanumérico, composto 

da seguinte forma:  

a) um par de letras para a etapa do Ensino Fundamental;  

b) um par de números para o ano; 

c) um segundo par de letras para o componente curricular; 

d) o último par de números define a posição da habilidade, de uma numeração 

sequencial de habilidades. 

Assim, o código EF01MA06 se refere à habilidade 06 de Matemática do 1º ano do 

Ensino Fundamental. 

A seguir, no Quadro 12, temos um excerto do quadro do primeiro ano com vistas a 

ilustrar a forma como são organizadas as unidades temáticas, objetos de conhecimento e 

habilidades: 

 
 Quadro 12 – Exemplo de como as habilidades foram elencadas no 1º Ano 

1º Ano 

Unidade 

Temática 
Objeto de conhecimento Habilidade 

Números 
Construção de fatos básicos da 

adição 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los 

em procedimentos de cálculo para resolver problemas. 
    
 Fonte: Elaboração da autora a partir de informações retiradas da BNCC (BRASIL, 2017, p. 278, 279).  



69 

 

Os objetos de conhecimento são os conteúdos, que nos PCN de Matemática são 

entendidos em três dimensões: conceituais, procedimentais e atitudinais. 

É importante destacar que a BNCC menciona a não obrigatoriedade dos critérios de 

organização das habilidades (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se 

relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) para o desenho dos 

currículos e esclarece que se trata apenas de um arranjo possível (dentre outros) e que serve 

“para facilitar a compreensão dos conjuntos de habilidades e de como elas se inter-relacionam” 

(BRASIL, 2017, p. 275). Esse esclarecimento sugere certa autonomia para a organização dos 

currículos das redes de ensino e das escolas. Além disso, a BNCC determina 60% dos conteúdos 

dos currículos e cada região pode contemplar os outros 40% do currículo com as suas 

especificidades. 

A área de Matemática é organizada em cinco unidades temáticas, a saber: Números; 

Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística. O documento sugere 

que essas unidades sejam correlacionadas. Elas orientam a formulação de habilidades a serem 

desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental, recebendo ênfase diferente em cada ano de 

escolarização (BRASIL, 2017).  

O eixo Pensamento Algébrico, que consta 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, na BNCC agora é a unidade temática 

Álgebra e se estende ao 4º e 5º anos, e o bloco de conteúdo Tratamento da Informação dos PCN 

de Matemática é denominado de Probabilidade e Estatística. Além dessas mudanças de 

nomenclatura, alguns conteúdos de Matemática foram inseridos, o que é destacado por Nacarato 

(2010) como um avanço. 

Nos Quadros 13, 14, 15, 16 e 17, apresentamos uma síntese das finalidades de cada 

unidade temática para os anos iniciais do Ensino Fundamental: 

 
     Quadro 13 – Finalidades da Unidade Temática Números para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

       (continua) 
 

Unidade Temática: Números Finalidades 

❖ Desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar 

atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. 
 

❖ Resolver problemas com números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, 

envolvendo diferentes significados das operações, argumentar e justificar os procedimentos 

utilizados para a resolução e avaliar a plausibilidade dos resultados encontrados. 
 

❖ Quanto aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos 

resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculadoras. 
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       Quadro 13 – Finalidades da Unidade Temática Números para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

    (conclusão) 
 

Unidade Temática: Números Finalidades 

 
❖ O desenvolvimento de habilidades no que se refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais 

e números racionais por meio da identificação e compreensão de características do sistema de 

numeração decimal, sobretudo o valor posicional dos algarismos. 
 

❖ Para aprofundar a noção de número, é importante colocá-los diante de tarefas, como as que envolvem 

medições, nas quais os números naturais não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade 

dos números racionais tanto na representação decimal quanto na fracionária. 

   Fonte: Elaboração da autora a partir de informações retiradas da BNCC (BRASIL, 2017, p. 268). 

 

Nessa unidade temática, a quantificação de elementos é explorada no 1º ano, a partir do 

uso de diferentes estratégias. É importante trabalhar esse objeto de conhecimento logo no início 

do Ensino Fundamental, pois a contagem é essencial para a compreensão numérica. Kamii 

(1990) explica por que sugere que a criança quantifique objetos na escola. Segundo a autora, 

“esta sugestão baseia-se na hipótese de que o pensamento envolvido na tentativa da criança de 

quantificar objetos deve ajudá-la a construir o número, se ela já estiver num estágio 

relativamente elevado para fazê-lo” (KAMII, 1990, p. 37).  

A exploração de unidades e dezenas será feita a partir do 2º ano, assim como a utilização 

de reta numérica para a representação dos números. Nesse ano de escolaridade, é prevista a 

utilização de formas pessoais de registar a resolução de problemas, como desenhos, esquemas, 

escrita de palavras, e são introduzidos o uso das palavras dobro e triplo e a ideia de 

multiplicação. No 2º ano, tem-se a opção de usar tanto estratégias pessoais quanto 

convencionais na resolução de problemas. A representação numérica da fração e a escrita de 

valores do sistema monetário brasileiro com representação decimal são iniciadas somente no 4º 

ano. E, no último ano dos anos iniciais, 5º ano, o cálculo com porcentagens é inserido. A 

aprendizagem desse conhecimento matemático requer a mobilização dos conhecimentos sobre 

frações, construídos ao longo dos anos anteriores. 

 
       Quadro 14 – Finalidades da Unidade Temática Álgebra para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

      (continua) 
 

Unidade Temática: Álgebra Finalidades 

❖ Desenvolvimento do pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na 

compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de situações e 

estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos.  
 

❖ Identificar regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas, estabelecer leis matemáticas 

que expressem a relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar, 

interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por 

meio de equações e inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados.   
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     Quadro 14 – Finalidades da Unidade Temática Álgebra para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

 (conclusão) 
 

Unidade Temática: Álgebra Finalidades 

❖ As ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são: equivalência, variação, 

interdependência e proporcionalidade.  
 

❖ Nessa fase, não se propõe o uso de letras para expressar regularidades, por mais simples que sejam.  
 

❖ A relação dessa unidade temática com a de Números é bastante evidente no trabalho com sequências 

(recursivas e repetitivas), seja na ação de completar uma sequência com elementos ausentes, seja na 

construção de sequências segundo uma determinada regra de formação.   

 Fonte: Elaboração da autora a partir de informações retiradas da BNCC (BRASIL, 2017, p. 270). 

 
As primeiras noções que contribuem para o desenvolvimento do pensamento algébrico 

são introduzidas já no 1º ano do Ensino Fundamental. De acordo com a BNCC em Planilha16 

(BRASIL, [2018], s.p.), “o coração da álgebra nos anos iniciais está na identificação dos 

padrões observados, e na descrição dessas regularidades”. A resolução e elaboração de 

problemas que envolvam o pensamento algébrico são iniciadas no 5º ano, suscitando a 

mobilização de conceitos matemáticos construídos durante os anos anteriores, tanto na unidade 

temática de números quanto na de álgebra, tais como adição, subtração, multiplicação, divisão, 

equivalência, regularidade etc.  

Magina, Oliveira e Marline (2018, p. 19) concluíram em seu estudo que, desde muitos 

jovens, os alunos:  

[...] já são capazes de resolver situações-problema envolvendo conceitos elementares 

de álgebra, em especial aquelas cujo enunciado esteja apoiado na representação 

icônica. [...] tal representação é uma ferramenta poderosa na qual o professor poderia 

explorar ao abordar conceitos de álgebra, principalmente na introdução de seu ensino 

formal. 

 

Essa assertiva demonstra a importância de inserir, nos currículos escolares, o 

conhecimento algébrico desde o início da escolarização. No entanto, por se tratar de uma área 

de estudo nova para os alunos e professores dos anos iniciais, concordamos com Magina, 

Oliveira e Marline (2018, p. 20) sobre a necessidade de “preparar aqueles que serão 

responsáveis por essa implantação, os professores pedagogos”, para garantir que o pensamento 

algébrico seja efetivamente implantado. 

 

      Quadro 15 – Finalidades da Unidade Temática Geometria para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

      (continua)    
 

Unidade Temática: Geometria Finalidades 

 

❖ Espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localização e o 

deslocamento de objetos, construam representações de espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, 

como suporte, mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras representações.  

 
16 BNCC em Planilha. Disponível em: http://download.basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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     Quadro 15 – Finalidades da Unidade Temática Geometria para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

    (conclusão)    
 

Unidade Temática: Geometria Finalidades 

 

❖ Em relação às formas, espera-se que os alunos indiquem características das formas geométricas 

tridimensionais e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações e vice-versa. Espera-

se, também, que nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, 

vértices e ângulos. 
 

❖ O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da manipulação de representações de figuras 

geométricas planas em quadriculados ou no plano cartesiano, e com recurso de softwares de geometria 

dinâmica. 
 

    Fonte: Elaboração da autora a partir de informações retiradas da BNCC (BRASIL, 2017, p. 271, 272). 

 

Na unidade temática de Geometria, o objeto de conhecimento simetria só consta no 4º 

ano. Já a noção de localização de pessoas e objetos começa a ser estimulada no 1º ano, a partir 

da exploração do espaço pela criança, partindo de si mesma. A identificação e nomeação de 

figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) devem iniciar também no 1º ano. Logo 

no 2º ano é introduzido o esboço de roteiros e, no 3º ano, inicia-se o estudo sobre congruência 

de figuras geométricas planas e plantas simples. Os ângulos retos e não retos aparecem no 4º 

ano e no 5º são introduzidas as primeiras noções de coordenadas cartesianas. Saiz (2006, p. 

143) salienta que “[...] Localizar-se no espaço significa também ser capaz de utilizar um 

vocabulário que permita diferenciar e interpretar informações espaciais”. Ou seja, os alunos 

precisam ser capazes de dar e seguir instruções de direção para localizar objetos ou pessoas, 

assim como descrever as posições relativas de objetos ou pessoas com linguagem apropriada.  

A identificação e nomeação de figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas 

e blocos retangulares) e planas (quadrado, retângulo, triângulo e círculo) são iniciadas no 1º 

ano. As figuras geométricas espaciais prismas e pirâmides são introduzidas no 4º ano. Fazendo 

referência às formas geométricas, Barbosa (2011, p. 2) afirma que muitas delas 

 
[...] fazem parte da natureza, outras são produtos das ações humanas, como, por 

exemplo, obras de arte, esculturas, pinturas, desenhos, artesanatos, construções, 

dentre outras. Seu estudo, relacionado a essas formas, permite vincular a Matemática 

a outras áreas do conhecimento. De forma mais abstrata, a Geometria também se 

constitui em um saber lógico, intuitivo e sistematizado. Isso a coloca como 

necessidade primordial na construção do conhecimento e do raciocínio. 
 
 
Um trabalho com as formas geométricas desenvolvido na perspectiva citada por Barbosa 

(2011) possibilita o desenvolvimento de habilidades essenciais para a identificação e 

diferenciação de objetos no espaço e a conexão da Matemática com outras áreas do 

conhecimento. Além disso, a aprendizagem se torna significativa para o aluno.   
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   Quadro 16 – Finalidades da Unidade Temática Grandezas e Medidas para os anos iniciais do Ensino Fundamental 
 

Unidade Temática: Grandezas e Medidas Finalidades 

❖ O estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações métricas favorece a integração 

da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do 

Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, 

escalas de mapas e guias etc.).  
 

❖ Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação e ampliação da noção de número, a 

aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico.  
 

❖ Reconhecer que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da 

comparação por meio de um número.  
 

❖ Resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, 

massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos 

formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a 

transformações entre unidades de medida padronizadas mais usuais.  
 

❖ Resolver problemas sobre situações de compra e venda e desenvolver, por exemplo, atitudes éticas e 

responsáveis em relação ao consumo.  
 

❖ Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, preferencialmente, unidades não convencionais 

para fazer as comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em 

procedimentos de transformação de unidades convencionais. 

    Fonte: Elaboração da autora a partir de informações retiradas da BNCC (BRASIL, 2017, p. 273).  

Nessa unidade temática, são introduzidas, no 2º ano, as primeiras medidas padronizadas 

de comprimento, capacidade e massa, sem desconsiderar as medidas não padronizadas usadas 

desde o 1º ano, tais como passo, pé, palmo, dedos etc. Essas medidas são exploradas durante os 

primeiros cinco anos do Ensino Fundamental. No 4º ano, é introduzida a medida de temperatura 

em graus Celsius, a qual está presente em situações do cotidiano como, por exemplo, na aferição 

da temperatura corporal e do ambiente. As medidas de tempo são exploradas nos cinco anos do 

Ensino Fundamental e o sistema monetário brasileiro consta nos primeiros quatro anos.  

Dada a relevância social das grandezas e medidas, consideramos pertinente iniciar a 

sistematização desses conhecimentos já nos primeiros anos de escolarização. Ferreira, Santos e 

Heliodoro (2014, p. 21) destacam que “a presença marcante das grandezas e medidas nas 

práticas sociais constitui um apoio importante para o professor na condução do processo de 

ensino e aprendizagem desse campo e sugerimos que esse potencial seja explorado”. Assim, o 

ensino das grandezas e medidas deve ser sistematizado considerando as atividades cotidianas 

das crianças. No entanto, é preciso ter a clareza de que “[...] apenas a exploração de situações 

do cotidiano sem aprofundamento conceitual não garante a aprendizagem das grandezas e 

medidas” (MORAIS; TELES, 2014, p. 13). É necessário que as situações didáticas vivenciadas 

pelas crianças contribuam para ampliar as noções conceituais que trazem do seu dia a dia sobre 

essa área de conhecimento. 
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Quadro 17 – Finalidades da Unidade Temática Probabilidade e Estatística para os anos iniciais do Ensino       

                            Fundamental 
 

Unidade Temática: Probabilidade e 

Estatística 

Finalidades 

❖ Propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da 

vida cotidiana, das ciências e da tecnologia.  
 

❖ Todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar 

e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados 

e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices 

estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos.  
 

❖ Usar tecnologias – como calculadoras, para avaliar e comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que 

ajudam na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência central.  
 

❖ No que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade é promover a compreensão de 

que nem todos os fenômenos são determinísticos.  
 

❖ O início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no desenvolvimento da noção de 

aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e 

eventos prováveis. 
 

❖ Iniciar a construção do espaço amostral. 

   Fonte: Elaboração da autora a partir de informações retiradas da BNCC (BRASIL, 2017, p. 278).  

 
A coleta e organização de informações e também a representação de dados em tabelas 

simples são iniciadas, nessa unidade temática, desde o 1º ano. Já a representação de dados em 

tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas é introduzida no 2º ano. A leitura, 

interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras é 

iniciada no 3º ano. E somente no 4º ano é que a representação de dados em gráficos pictóricos 

e a produção de texto com síntese de análise estão presentes.  O cálculo de probabilidade de 

eventos equiprováveis, que depende de conhecimentos matemáticos construídos ao longo dos 

anos iniciais, é introduzido no 5º ano.  

Oliveira e Lopes (2013, p. 915) mencionam que o trabalho com a Estatística “permite 

aos alunos compreender muitas das características da complexa sociedade atual, ao mesmo 

tempo que facilita a tomada de decisões em um cotidiano em que a variabilidade e a incerteza 

estão sempre presentes”. Assim, abordar a Estatística logo no início da escolarização contribui 

para que, ainda na infância, sejam construídas a consciência crítica e formação cidadã.  

Cazorla et al. (2017, p. 18) refletem que, além de colaborar para o desenvolvimento do 

pensamento estatístico, o trabalho com estatística nos anos iniciais propicia também “a vivência 

de um trabalho interdisciplinar e possibilita abordar temas transversais”. Desse modo, 

reiteramos a relevância de os conhecimentos estatísticos serem introduzidos já nos primeiros 

anos de educação formal. 

Para desenvolver o trabalho pedagógico com esses objetos de conhecimento, a BNCC 

(BRASIL, 2017) destaca alguns recursos didáticos como essenciais para a compreensão e 
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utilização das noções matemáticas, tais como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, 

vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria, e salienta também a 

necessidade de integração desses materiais às situações que suscitem reflexão e sistematização, 

para que o processo de formalização seja iniciado. D’Ambrosio (2001, p. 23) menciona como 

excelente material didático a “análise comparativa de preços, de contas, de orçamentos”. 

A BNCC chama a atenção para a valorização dos conhecimentos prévios, da curiosidade 

e entusiasmo da criança pela aprendizagem, aspectos comuns nos anos iniciais. 

Assim como os documentos orientadores citados nas seções anteriores, a BNCC 

menciona uma preocupação com a progressão do conhecimento. De acordo com o documento, 

“em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades 

considera que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano” 

(BRASIL, 2017, p. 276). 

Conforme a normativa, a leitura das habilidades deve ser feita de forma integrada para 

que sejam identificadas as aprendizagens já consolidadas e criadas as bases para novas 

aprendizagens. Uma leitura atenta do documento permite perceber que nem sempre há 

progressão de um ano para o outro; em alguns momentos, parece que determinadas habilidades 

se repetem. Segue no Quadro 18 o exemplo do objeto de conhecimento Sistema Monetário 

Brasileiro, da unidade temática Grandezas e Medidas: 

 
    Quadro 18 – Exemplo de progressão na Unidade Temática Medidas e Grandezas 
 

Objeto de Conhecimento Habilidade 

1º ano 

Sistema monetário brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e moedas 

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas 

do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do 

cotidiano do estudante. 

2º ano 

Sistema monetário brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e moedas e 

equivalência de valores 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas 

e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações 

cotidianas. 

3º ano 

Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de equivalências de um 

mesmo valor na utilização de diferentes 

cédulas e moedas 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a 

comparação e a equivalência de valores monetários do sistema 

brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

4º ano 

Problemas utilizando o sistema monetário 

brasileiro 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando 

termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, 

consciente e responsável. 

5º ano 

-------------------------------------------------------------------------- 

   Fonte: Elaboração da autora a partir de informações retiradas da BNCC (BRASIL, 2017, p. 281, 285, 289, 293, 

297). 
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Conforme mostra o Quadro 18, o objeto de conhecimento Sistema Monetário Brasileiro 

é introduzido no 1º ano do Ensino Fundamental com o intuito de que a criança reconheça 

cédulas e moedas e estabeleça relações entre os valores para resolver situações do cotidiano; no 

2º ano, não nos parece propor nenhuma progressão em relação ao objeto de conhecimento. 

Apenas é acrescentada a palavra equivalência; no entanto, se observarmos a habilidade que 

corresponde ao 1º e 2º anos, em nada se diferem. 

Inclusive, na BNCC em Planilha (BRASIL, [2018]), disponível no sítio da BNCC, onde 

consta um material suplementar para o redator de currículo, com comentários sobre as 

habilidades e sugestões de atividades como possibilidades para o currículo, não é indicada 

nenhuma progressão do 1º ano para o 2º em relação ao Sistema Monetário Brasileiro. 

Apresentamos abaixo o comentário referente à habilidade correspondente a esse objeto de 

conhecimento no 1º e 2º anos respectivamente: 

 
         Quadro 19 – Comentário da BNCC Planilha (BRASIL, [2018]) referente às habilidades EF01MA19  

                               e EF02MA20 
 

Comentário referente à habilidade 

EF01MA19 - Reconhecer e relacionar 

valores de moedas e cédulas do sistema 

monetário brasileiro para resolver situações 

simples do cotidiano do estudante. 

Comentário referente à habilidade EF02MA20 - Estabelecer 

a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema 

monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. 

 
Reconhecer e relacionar valores de moedas 

e cédulas do sistema monetário brasileiro 

implica em conhecer as moedas e cédulas, 

saber nomeá-las, identificar como fazer 

trocas de moedas por outras, analisar 

quantas moedas ou cédulas de menor valor 

são necessárias para trocar por outra de valor 

maior etc. 

 
Estabelecer a equivalência entre valores de moedas e cédulas do 

sistema monetário brasileiro implica em conhecer as moedas e 

cédulas, saber nomeá-las, identificar como fazer trocas de 

moedas de valor menor por outras e analisar quantas moedas ou 

cédulas de menor valor são necessárias para trocar por outra de 

valor maior. A resolução de problemas envolvendo compra, 

venda e troco é aplicação do conhecimento como forma para ele 

ser desenvolvido pelos alunos. 

    Fonte: Elaboração da autora a partir de informações retiradas da BNCC em Planilha (BRASIL, [2018]). 
 
 

Pelo exposto, é possível perceber que não há diferença entre o que se espera que a 

criança aprenda sobre Sistema Monetário Brasileiro nos dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental. No comentário referente à habilidade do 2º ano, é indicada a situação de compra, 

venda e troca como possibilidade de uso na resolução de problemas. Quem não ler a BNCC em 

planilha, já que ela não faz parte da BNCC, não terá acesso a essa informação. 

No 3º ano, espera-se que a criança, além de resolver, também elabore problemas que 

envolvam o Sistema Monetário Brasileiro. Na habilidade referente a esse objeto de 

conhecimento, é acrescentada, nesse ano de escolaridade, a compra, venda e troca como 

situações que devem envolver os problemas. Embora essas situações sejam citadas nos 
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comentários da BNCC Planilha, na habilidade relacionada ao objeto de conhecimento do 2º 

ano, elas não são mencionadas. 

No 4º ano, espera-se que o conhecimento sobre o Sistema Monetário Brasileiro seja 

ampliado e consolidado. Nesse momento, sugere-se que as crianças façam uso dos termos troco 

e desconto e sejam estimuladas a usar o dinheiro de forma responsável.  

Em relação às orientações que constam na BNCC em Planilha (BRASIL, [2018]), 

Pertile e Justo (2020) consideram ser uma falha significativa este material não estar anexado à 

BNCC, pois “a falta de conhecimento do mesmo pode levar a uma leitura superficial e/ou 

equivocada da BNCC” (BRASIL, 2017). Realmente, as orientações que constam nesse material 

suplementar permitem melhores esclarecimentos sobre as aprendizagens previstas para cada 

habilidade e as sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas são relevantes. 

Como apresentado neste capítulo, desde a década de 90, algumas políticas públicas 

buscaram orientar a definição dos conteúdos a serem ensinados na escola. Tais documentos 

foram, de certa forma, um prenúncio da Base Nacional Comum Curricular preconizada na 

Constituição Federal e homologada em 2017. Embora a sua homologação seja um cumprimento 

da Lei, sua formulação não foi da forma almejada por professores, pesquisadores da educação, 

órgãos colegiados etc.  

No próximo capítulo, abordaremos algumas concepções sobre a Matemática, trazendo 

um breve histórico sobre a Educação Matemática e suas atuais tendências de ensino e também 

as possibilidades de organização do ensino e de desenvolvimento de diferentes práticas 

pedagógicas. Discutimos também o desafio para os professores dos anos iniciais ensinarem 

Matemática, seja na escola, seja no hospital. 
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CAPÍTULO 3 

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E SEU ENSINO 

 

 

 
Este capítulo tem como objetivo traçar a trajetória da educação matemática ao longo do 

tempo, trazendo as diferentes formas de concebê-la, e discutir sobre seus desdobramentos na 

organização do ensino e na prática pedagógica docente. 

Assim, iniciaremos o capítulo apresentando algumas concepções da Matemática 

presentes no decorrer da história (seção 3.1). Na sequência, situamos de forma breve o histórico 

da educação matemática (seção 3.2) e, em seguida, discutimos sobre as tendências no ensino 

da Matemática surgidas nas últimas décadas e seus desdobramentos na prática pedagógica 

(seção 3.3). Depois disso, propomos algumas reflexões sobre o ensino da Matemática e a 

complexidade que envolve esse processo (seção 3.4). Na seção 3.5, buscamos estabelecer uma 

relação entre a prática pedagógica de Matemática como ação reflexiva do professor e o seu 

papel na apreensão da linguagem matemática pelos alunos. Por fim, na seção 3.6, tratamos dos 

desafios no ensino da Matemática enfrentados pelos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

 

3.1 Concepções da Matemática 

 
 
Para falar da Matemática e do seu ensino, é preciso traçar a sua trajetória. Em diferentes 

épocas, em distintos momentos da história, a concepção da Matemática e do seu ensino vem se 

modificando. Essas mudanças são influenciadas por aspectos sociais, políticos, filosóficos e 

culturais de cada momento da história. Assim, parece ser possível inferir que a Matemática nem 

sempre foi concebida e ensinada da forma como a conhecemos hoje.  

Antes de iniciarmos nossa descrição das diferentes concepções de Matemática no 

decorrer do tempo, parece pertinente esclarecer o significado do termo ‘concepção’ adotado 

neste trabalho, uma vez que há diferentes conceitos destinados a ele. Assim, em consonância 

com Alba Thompson (1992), entendemos concepções “como sendo estruturas mentais das quais 

fazem parte tanto as crenças (beliefs) como qualquer tipo de conhecimento adquirido através 

da experiência, nomeadamente significados, conceitos, proposições, regras, imagens mentais, 

preferências etc.” (THOMPSON, 1992 apud SEGURADO; PONTE, 1998, p. 5). Vejamos, 
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então, as concepções relacionadas à Matemática a partir de Baraldi (1999), que são a pitagórica, 

a platônica, a absolutista (logicismo, formalismo e construtivismo) e a falibilística.  

A concepção pitagórica era fundamentada nos pressupostos filosóficos pitagóricos da 

Grécia. De acordo com essa concepção, todas as coisas eram números, e a Matemática era 

compreendida como um corpo de conhecimentos que se restringia a contar e fazer cálculos para 

compreender a funcionalidade cotidiana. Nessa concepção, “entende-se que a realidade é regida 

por números, fórmulas e equações” (ROSEIRA, 2010, p. 83). O ensino da Matemática pretende 

auxiliar o aluno na compreensão da realidade, permeada por uma visão utilitarista, em que não 

são considerados os aspectos humanos, históricos, sociais, didáticos e pedagógicos do 

conhecimento matemático. Não há uma articulação com outros campos da Matemática 

(BARALDI, 1999; MACHADO, 2009). O contexto educativo pautado nessa premissa é 

permeado por frases como “os números regem o Universo”; “tudo é Matemática”.  

A concepção platônica era norteada pelos princípios filosóficos antigos de Platão. Os 

platônicos acreditavam na existência de um mundo das coisas (real) e em outro mundo, o das 

ideias (mundo ideal), onde estavam as verdades absolutas e imutáveis. Seguindo essa premissa, 

as ideias matemáticas estavam presentes no mundo ideal e as ciências eram reduzidas à 

Matemática. Essa concepção da Matemática “[...] caracteriza-se por uma visão estática e 

dogmática das ideias matemáticas, como se essas existissem independentemente dos homens” 

(FIORENTINI, 1995, p. 6). A Matemática é dada como pronta e acabada, abstrata e 

contextualizada nela mesma, e ao homem cabe desvendar seus mistérios e apreendê-la 

intelectualmente. Nesse sentido, não há participação do aluno na construção do conhecimento; 

ele irá apenas receber, memorizar e reproduzir o conteúdo transmitido pelo professor. 

De acordo com as concepções absolutistas, o conhecimento matemático é composto por 

verdades absolutas que representam o único domínio de conhecimento genuíno, confundindo a 

pesquisa matemática com a pesquisa da verdade. Assim, o ensino de Matemática se reduz a 

demonstrações de teoremas e de fórmulas. Podemos destacar três linhas distintas dessa 

concepção: logicismo, formalismo e construtivismo (intuicionismo). 

O logicismo foi originado em torno de 1884 com o filósofo, matemático e lógico alemão 

Frege e, tempos depois, foi continuada com Bertrand Russel. Essa perspectiva infere que toda 

verdade matemática pode ser provada por axiomas e regras de inferências lógicas. “A maior 

preocupação é com a linguagem. Os logicistas sacrificam a riqueza linguística a fim de 

preservar a consistência” (BARALDI, 1999, p. 10). Nessa visão de conhecimento matemático, 

o ensino e a aprendizagem escolar da Matemática são reduzidos a uma simples linguagem sem 

relação com contextos reais e aprender mais Matemática é a única necessidade do seu 
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aprendizado. Nessa linha, o estudo é de predominância algébrica, “é dada extrema importância 

às demonstrações e ao tratamento de linguagem específica, reduzindo ao mínimo as 

experiências empíricas” (BARALDI, 1999, p. 10). Nessa vertente, apresentam-se afirmativas 

como: “tudo é demonstrável, siga o modelo e pronto!”; “como não se entende Matemática? Ela 

é pura lógica!”. 

Na perspectiva do formalismo, criado por volta de 1910 por David Hilbert, o objetivo 

era inserir a Matemática em um sistema formal, que “consiste de teorias formais, isto é, de 

termos primitivos, regras para a formação de fórmula, seguidos de axiomas ou postulados, 

regras de inferências e teoremas. As fórmulas, então, não são sobre alguma coisa, são apenas 

cadeias de símbolos” (BARALDI, 1999, p. 11). Há uma valorização da linguagem matemática, 

a qual chega a confundir-se com a própria Matemática. A partir do surgimento das geometrias 

não euclidianas, essa perspectiva é reforçada e a Matemática é posta como ainda mais abstrata. 

O ensino da Matemática é baseado no rigor, a partir de demonstrações de teoremas e do uso 

intensivo de fórmulas. 

Na linha do construtivismo, está presente a reconstrução do conhecimento matemático, 

buscando evitar perdas de significados e contradições por meio de métodos finitos. O 

intuicionismo, como a mais ampla formulação da filosofia construtivista da Matemática, 

pondera que “a Matemática deve tomar, primeiramente, lugar na mente, como um problema 

interno. As verdades e os objetos matemáticos são abstratos, são construídos e constituem um 

mundo à parte, ou seja, não decorrem do mundo exterior!” (BARALDI, 1999, p. 12). A partir 

dessa visão, de forma contraditória às anteriores, o conhecimento matemático pode ser 

construído a partir das condições oferecidas pelo professor. 

Na concepção falibilística, o conhecimento matemático é tido como falível e sua 

verdade é relativa. A Matemática é concebida como uma construção humana e sujeita a erros. 

O conhecimento matemático agora é articulado às outras ciências (física, humanas e sociais) e 

visto como parte da história humana. De acordo com Baraldi (1999, p. 12): 

 
Nesse modo de conceber a Matemática, o processo de ensino e aprendizagem escolar 

seria o de formular problemas, nos quais a solução constituir-se-ia numa mediação 

social de e para a negociação de sentidos, estratégias e provas, acontecendo entre 

professores e alunos.  
  
A Matemática é concebida de forma mais humanizada, em que é permitido o diálogo 

entre o erro e o acerto, dado que o professor não é mais o detentor do saber e o conhecimento 

matemático não é mais definido como verdade absoluta. 

Como vimos, embora haja algumas mudanças na concepção da Matemática ao longo do 

tempo, é possível observar que as concepções mencionadas têm como pano de fundo o 
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tecnicismo que, com “a forte influência do positivismo e a cisão entre sujeito e objeto provocam 

uma educação fragmentada e tecnicista” em que “o ensino é repetitivo e mecânico e a retenção 

do conteúdo é garantida pela repetição de exercícios” (BEHRENS, 2011, p. 48 e 50). 

Nessas concepções apresentadas, a Matemática é concebida a partir de um pensamento 

racional, fragmentado e reducionista que foi contaminado pela ciência, a qual esteve alicerçada 

nos pressupostos do pensamento newtoniano-cartesiano (BEHRENS, 2011). A reprodução do 

conhecimento era o objetivo maior do ensino da Matemática, em que o professor era o único 

detentor do saber e não havia espaço para criação nem questionamentos feitos pelos alunos. 

Behrens (2011, p. 23) afirma que, na prática pedagógica dessa concepção tecnicista que 

permeou por longo período de tempo o ensino e também o ensino da Matemática, a “ênfase do 

processo pedagógico recai no produto, no resultado, na memorização do conteúdo, 

restringindo-se em cumprir tarefas repetitivas que, muitas vezes, não apresentam sentido ou 

significado para quem as realiza”.  

Assim, os alunos eram seres passivos prontos para receber o conhecimento matemático 

para memorizá-lo e reproduzi-lo de forma acrítica.  

Outro ponto que merece ser destacado sobre as concepções apresentadas e que 

caracterizam também a concepção tecnicista é o (não) valor atribuído ao erro, o qual “é 

sancionado com rigorosidade” (BEHRENS, 2011, p. 50) e a resposta certa, enfatizada.  

Somente a partir da linha do construtivismo se começa a pensar na construção do 

conhecimento matemático e, na concepção falibilista, inicia-se a discussão sobre a aceitação 

do erro e reconhecimento de que o conhecimento matemático não é verdade absoluta. Começa, 

a partir de então, a sinalização da necessidade de uma “prática pedagógica que supere a 

fragmentação e a reprodução do conhecimento” (BEHRENS, 2011, p. 55). Estava sinalizada 

a iminência de uma mudança de paradigma17.  

Sobre a mudança de paradigma, Behrens (2011, p. 26) faz algumas considerações 

esclarecedoras e necessárias para a compreensão desse processo que pode contribuir para 

evitar equívocos, como, por exemplo, acreditar que o paradigma superado não contribuiu para 

a evolução do conhecimento. Nesse sentido, a autora destaca que  

  

 
17 O paradigma, que é uma concepção de mundo, pode ser considerado como um modelo ou um conjunto de 

maneiras básicas para o entendimento e a compreensão de um determinado grupo cultural, de uma sociedade 

ou de uma civilização. Nesse contexto, o paradigma está relacionado com o modo de perceber, pensar, acreditar, 

avaliar, comentar e agir, de acordo com uma visão particular de mundo, que é culturalmente transmitida às 

novas gerações (ROSA; OREY, 2017).  
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[...] a superação de um paradigma científico não o invalida, não o torna errado ou 

nulo, mas evidencia que seus pressupostos e determinantes não correspondem mais às 

novas exigências históricas. A passagem para um novo paradigma não é abrupta e 

nem radical. É um processo que vai crescendo, se construindo e se legitimando. Na 

realidade o novo paradigma incorpora alguns referenciais significativos do velho 

paradigma e que ainda atende os anseios históricos da época. (BEHRENS, 2011, p. 

26).  
 

 
Nesse sentido, a Educação Matemática busca subsidiar teoricamente práticas 

pedagógicas que inovem o ensino, dando lugar ao surgimento de novas tendências no ensino 

da Matemática. Estas, por sua vez, buscam atender às novas demandas da sociedade pautadas 

no paradigma que está emergindo. É importante destacar, conforme pontua Behrens (2011, p. 

18), que “[...] o paradigma newtoniano cartesiano não se caracterizou como um erro, mas 

como uma trajetória necessária no processo evolutivo do pensamento humano”. Assim, 

entendemos que o conhecimento novo um dia será superado e constituirá a base para a 

construção de novos saberes e formas de pensar. Na próxima seção, apresentaremos, de forma 

breve, a trajetória histórica da Educação Matemática. 

 

3.2 Breve histórico sobre Educação Matemática 

 

Com a perspectiva de superar o ensino da Matemática como simples transferência, 

transmissão e memorização de conceitos e definições, sem preocupação com a compreensão e 

a construção de significado do conhecimento a ser apreendido, surgiu, na transição do século 

XIX para o século XX, a Educação Matemática. De acordo com Fiorentini (1994), é possível 

identificar quatro fases diferentes no percurso histórico da Educação Matemática enquanto 

campo profissional e área de pesquisa.  

A primeira fase, denominada por ele de “fase de gestação da Educação Matemática 

enquanto campo profissional” (FIORENTINI, 1994, p. 282), corresponde ao período que vai 

do início do século XX ao final dos anos 1960, em que há um empenho e movimentações de 

alguns educadores com o intuito de configurar a Educação Matemática enquanto campo. Nesse 

período, as pesquisas eram direcionadas para o ensino e aprendizagem de Matemática na escola 

primária e a maioria dos seus pesquisadores não eram professores de Matemática, mas sim 

pedagogos e psicólogos educacionais.  

A segunda fase compreende do início dos anos 1970 ao início da década de 1980 e indica 

“o nascimento da Educação Matemática enquanto campo profissional” (FIORENTINI, 1994, 

p. 284) no âmbito tanto do ensino quanto da pesquisa. Nesse período, surgiram cursos de pós-

graduação em Educação, Matemática e Psicologia, inclusive o Mestrado em Ensino de Ciências 



83 

 

e Matemática realizado no IMECC/UNICAMP em convênio com OEA/MEC/PREMEN, 

contribuindo para o surgimento, pela primeira vez, no Brasil, da expressão “Educação 

Matemática” (FIORENTINI, 1994). No entanto, o autor destaca que “a ausência de uma postura 

crítica e de reflexões mais sistemáticas sobre o ensino da matemática parecem ter sido a 

característica principal dos estudos da década de 70” (FIORENTINI, 1994, p. 285).   

Segundo Fiorentini (1994), esse fator pode se justificar pela influência do regime militar 

e da pedagogia tecnicista prevalecente na época. Essa abordagem tecnicista, com ênfase na 

reprodução do conhecimento, tinha como fundamento o positivismo e sua prática pedagógica 

era influenciada pelos “princípios da racionalidade, da eficiência, da eficácia e da 

produtividade” (BEHRENS, 2011, p. 47). À escola cabia treinar os alunos para modelar seu 

comportamento e atender a demanda do sistema capitalista. 

A terceira fase compreende o período de 1983 até 1990 e “marca o surgimento de uma 

comunidade nacional de educadores matemáticos” (FIORENTINI, 1994, p. 287). A 

consolidação da Educação Matemática se deu em 1988, ano da fundação da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM), contribuindo para a formação de uma comunidade 

brasileira de educadores matemáticos. Nessa fase, as pesquisas em Educação Matemática têm 

novos enfoques e metodologias, fazendo uso da etnografia, da pesquisa qualitativa, da 

abordagem “fenomenológica-hermenêutica 18  e a histórico-crítica ou dialética 19 ” 

(FIORENTINI, 1994, p. 288). Nesse período, o questionamento de “como ensinar” cede 

espaço para indagações do tipo para quem? o quê? e para que ensinar matemática? Nesse 

cenário, surge uma diversidade de objetivos referentes ao campo, ensino e funções sociais da 

Matemática. 

A partir da metade dos anos de 1990, inicia-se a quarta fase, que diz respeito à 

“emergência de uma comunidade científica de pesquisadores em educação matemática” 

(FIORENTINI, 1994, p. 291). Nesse período, retornaram ao país diversos educadores 

matemáticos que concluíram seu doutorado no exterior. Com isso, aumentou o número de 

cursos de pós-graduação em Educação Matemática ou em Educação com linha de pesquisa 

nessa área.   

 
18 Fenomenológica-hermenêutica – sugere falar do mundo não como fato, nem como mundo em si, nem tampouco 

aquilo que é pensado. É aquilo que é vivido (ALMEIDA JÚNIOR, 1997). 
19 Histórico-crítica ou dialética – [...] o método está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida 

no seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de 

mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais (KOSIK, 1976 apud FRIGOTO, 1989, p. 79-80). 
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Como podemos perceber, os estudos e pesquisas da Educação Matemática transitam 

pela Educação e pela Matemática, possuindo um amplo campo de investigação e de ação 

(BICUDO, 1999). Corroborando com esse entendimento, Carvalho (1994, p. 81) considera que 

“a Educação Matemática é uma atividade essencialmente pluri e interdisciplinar. Constitui um 

grande arco, onde há lugar para pesquisas e trabalhos dos mais diferentes tipos”. Embora seja 

uma área de estudo abrangente, a Educação Matemática tem seu objeto de estudo ainda em 

construção (FIORENTINI; LORENZATO, 2006). Os autores indicam dois objetivos desse 

campo de estudo: “um, de natureza pragmática, que tem em vista a melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem da Matemática; outro, de cunho científico, que tem em vista o 

desenvolvimento da Educação Matemática como campo de investigação e produção de 

conhecimentos” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 10).  

Nesse sentido, é possível compreender que a Educação Matemática, no decorrer da sua 

história, tem possibilitado novas formas de entender e de desenvolver o processo de ensino, 

desenvolvendo metodologias e práticas inovadoras em sala de aula, a partir da proposta das 

novas tendências em Educação Matemática. Na próxima seção, destacaremos algumas dessas 

tendências. 

 
 
3.3 Tendências em Educação Matemática 

 

A Educação Matemática, assim como a área da Educação em geral, tem buscado, por 

meio de pesquisas, inovações para a sala de aula que permitam desenvolver uma prática 

pedagógica criativa e apropriada às necessidades dos alunos do século XXI. Nesse contexto, 

surgem tendências na área da Educação Matemática com diferentes abordagens a serem 

desenvolvidas no processo de ensino e que exigem do professor o conhecimento sobre o 

processo de aprendizagem. Conforme assinalam Silva et al. (2012, p. 197): 

 
As novas tendências na Educação e Educação Matemática enfatizam que a arte de 

aprender a ensinar envolve não só saber o que ensinar e o saber sobre métodos de 

ensino, mas, sobretudo, envolve um saber sobre a aprendizagem. Referimo-nos à 

aprendizagem, tanto do professor, acerca do próprio processo e resultados de sua 

aprendizagem, quanto de um saber do professor em relação à aprendizagem de seus 

alunos. 
 
 

As novas tendências no processo de ensino da Matemática podem contribuir de forma 

significativa para a vivência de diferentes formas de ensinar e aprender Matemática; no entanto, 

para que isso se concretize, exige-se do professor clareza sobre o que ensinar, como ensinar, 

bem como o conhecimento do próprio processo de aprendizagem e da aprendizagem do aluno. 

Entre as novas tendências da Educação Matemática, destacaremos a Etnomatemática, a 



85 

 

Modelagem Matemática, a Educação Matemática Crítica, a Resolução de Problemas, a História 

da Matemática e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Iniciaremos apresentando a 

perspectiva das três teorias da Educação Matemática (Etnomatemática, Modelagem 

Matemática, Educação Matemática Crítica) que têm estreita relação entre si e que partilham da 

busca por uma alternativa de olhar (e ensinar) a Matemática de maneira mais agradável, 

relacionada a problemas reais e que seja significativa para os alunos. 

A Etnomatemática surgiu no início dos anos de 1970, década marcada pelo pensamento 

newtoniano-cartesiano, com ênfase no positivismo, que fundamentou a abordagem tecnicista 

da educação.  

Foi contrapondo-se a esse ideal de ensino que Ubiratan D’Ambrosio, professor emérito 

de Matemática da Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP, criou o Programa 

Etnomatemática, o qual valoriza o conhecimento construído a partir do contexto cultural e 

social de que o sujeito faz parte. 

De acordo com D’Ambrosio (2001, p. 60), para a composição da palavra 

“etnomatemática”, utilizam-se “as raízes tica, matema e etno para significar que há várias 

maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com 

(matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etnos)”. Desse modo, 

podemos dizer que a Etnomatemática é uma educação multicultural, uma vez que toma o saber 

matemático que provém das distintas culturas como legítimo e o considera tão importante 

quanto a Matemática acadêmica. 

 Assim, a Etnomatemática reconhece a identidade peculiar de cada grupo, a qual 

contribui para um modo próprio de desenvolver o conhecimento matemático, como assevera 

D’Ambrosio (2001, p. 22), que “a todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, 

qualificando, medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, 

usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura”.   

Logo, os saberes produzidos pelos grupos socioculturais devem ser trabalhados na 

escola de modo que os ajudem a resolver problemas do seu contexto social. Ou seja, o objetivo 

da Etnomatemática não é “substituir a boa matemática acadêmica, que é essencial para um 

indivíduo ser atuante num mundo moderno” (D´AMBROSIO, 2001, p. 43). O que D´Ambrosio 

(2001) defende é retirar dos currículos e programas escolares o que é desinteressante, obsoleto 

e inútil na sociedade e propor um ensino da Matemática que propicie reflexões sobre as 

situações reais vivenciadas pelos diferentes grupos socioculturais. 

D´Ambrosio (2001), por meio da proposta do Programa Etnomatemática, defende uma 

visão holística sobre a compreensão da construção do conhecimento. No livro Etnomatemática: 
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Elo entre as tradições e a modernidade, D’Ambrosio (2001) dedica um capítulo para apresentar 

as várias dimensões da Etnomatemática (conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, 

política e educacional). Segundo o autor: 
 

Poderíamos dizer que a etnomatemática é um programa que visa explicar os processos 

de geração, organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas 

culturais e as forças interativas que agem nos e entre os três processos. Portanto, o 

enfoque é fundamentalmente holístico (D’AMBROSIO, 1998, p. 7). 
 

 
Essa tendência, pautada no paradigma inovador, o qual está fundamentado numa visão 

de totalidade com vistas à produção do conhecimento, tem sua prática pedagógica alicerçada 

nos pressupostos da abordagem sistêmica ou holística, que “busca a superação da fragmentação 

do conhecimento, o resgate do ser humano em sua totalidade, considerando o homem com suas 

inteligências múltiplas, levando à formação de um profissional humano, ético e sensível” 

(BEHRENS, 2011, p. 56). 

Nesse sentido, a Etnomatemática busca estabelecer diálogo com a cultura dos 

educandos, na perspectiva de uma visão holística de sua realidade, para identificar a Matemática 

ali presente e os processos vivenciados pelos indivíduos para se apropriarem dos novos 

conhecimentos matemáticos. Behrens (2011, p. 65) destaca o papel do professor para que uma 

proposta pedagógica se torne sistêmica ao enfatizar que eles devem:  

 
[...] acreditar que os alunos são capazes, têm emoções, que têm capacidade, que são 

inventivos e que, principalmente, são capazes de estabelecer relações dialógicas nas 

quais possam realizar um trabalho coletivo, participativo, criativo e transformador na 

construção de um mundo melhor.  
  

Nessa perspectiva, D’Ambrosio (2001) defende que a Matemática, enquanto forma de 

conhecimento, tem tudo a ver com a ética e com a paz. Assim, a Etnomatemática, enquanto 

abordagem sistêmica, considera os enfoques principais que envolvem a constituição humana, 

como os aspectos psicológicos, antropológicos, históricos, educacionais e o seu processo de 

construção do conhecimento de forma totalizada. 

Outras tendências da Educação Matemática também têm as suas práticas pedagógicas 

baseadas no paradigma inovador, mas com pressupostos na abordagem do ensino com pesquisa. 

Entre elas, encontramos a Modelagem Matemática, a Educação Matemática Crítica, a 

Resolução de Problemas, a História da Matemática e o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). A proposta de ensino dessas tendências possibilita “[...] a produção do conhecimento 

com autonomia, espírito crítico e investigativo” (BEHRENS, 2011, p. 56).  

No mesmo período que a Etnomatemática se apresenta, as discussões sobre a 

Modelagem Matemática foram iniciadas (a partir da década de 1970), mas sua consolidação 

como abordagem pedagógica se deu durante a década de 1980 (BARBOSA; BORBA, 2000). 
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Essa tendência no ensino da Matemática é definida por Bassanezi (2006, p. 16) como a “[...] 

arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. Essa mesma perspectiva pode ser 

definida também como uma maneira de tentar entender a matemática no cotidiano, de traduzir 

um problema real para a linguagem matemática (LOPES; BORBA, 1994). 

Destarte, essa tendência propõe um ensino da Matemática que tenha como ponto de 

partida a realidade concreta do educando para chegar à análise dos conteúdos abstratos e à 

resolução de problemas, que culminará na compreensão e consolidação de saberes e opções 

para o contexto. Nessa direção, o professor do ensino com pesquisa, de acordo com Behrens 

(2011, p. 83):  

[...] torna-se figura significativa no processo como orquestrador da construção do 

conhecimento. Tem a função de ser mediador, articulador crítico e criativo do 

processo pedagógico [...]. Orienta os alunos para se expressarem de maneira 

fundamentada, exercendo o questionamento e a formulação própria. 
 

 
Com essa proposta de ensino, a relação professor e aluno acontece de forma horizontal, 

em que juntos produzem e compartilham conhecimento. Alguns passos para o uso da 

Modelagem Matemática são propostos por Burak e Aragão (2012), sendo eles: a escolha do 

tema; a pesquisa exploratória; o levantamento de problemas; a resolução dos problemas e o 

desenvolvimento dos conteúdos no contexto do tema; e, por fim, a análise crítica da(s) 

solução(ões). 

Na primeira etapa, os alunos são convidados a citar temas de interesse ou curiosidade, 

como também propor uma situação-problema a ser resolvida. A segunda diz respeito a conhecer 

melhor o tema ou problema escolhido, podendo contribuir para a criticidade do educando, 

despertando sua atenção às informações. Na terceira, são disponibilizados dados coletados 

anteriormente para a formulação matemática dos problemas. Na quarta, os conteúdos 

matemáticos ganham grande importância e significados, principalmente pela ação mediadora 

do professor. E, na quinta, o objetivo é analisar os resultados encontrados e realizar uma 

discussão sobre eles, configurando-se num importante momento de socialização e interação 

entre os pares.  

Nesse sentido, o foco do estudo não são os conteúdos programáticos, mas sim os 

conhecimentos que serão explorados, discutidos e analisados a partir de temas e saberes do 

cotidiano, a fim de possibilitar o desenvolvimento de habilidades para descobrir alternativas 

diferenciadas para resolver a situação-problema. A partir dessa proposta de ensino, o professor 

passa a ser o mediador do processo de aprendizagem, sendo necessário “[...] mover-se de um 

paradigma em que há exposição de conteúdos e prática de exercícios repetitivos, para um 
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paradigma de enfrentamento de situações, de modo geral, não idealizadas” (ALMEIDA; 

SILVA; VERTUAN, 2013, p. 153).  

Para desenvolver uma prática pedagógica pautada na Modelagem Matemática, é 

imprescindível o professor ter domínio do tema a ser estudado e estar preparado para o 

surgimento de temas desconhecidos. Além disso, a relação professor-aluno precisa ser 

harmonizada e a parceria fortalecida, pois “Juntos, buscam caminhos compartilhados para 

elaboração própria, relevante e significativa” (BEHRENS, 2011, p. 83). Portanto, nessa 

tendência, professores e alunos são concebidos como sujeitos do processo numa interação 

constante, o que é fundamental, pois 

 
[...] os adultos e outras crianças constituem o ambiente social de uma criança, eles 

também influenciam fortemente sua construção do conhecimento lógico-matemático de 

várias maneiras. Eles alimentam a atividade mental da criança por meios indiretos 

(como acontece quando se põe uma dúvida, diante da criança, a respeito da veracidade 

de uma idéia), ou eles fazem algo que desencadeia na criança um ímpeto de tentar fazer 

uma nova relação entre idéias. (KAMII, 1986, p. 58). 

 

A proposta de ensino da Modelagem Matemática proporciona espaço para o diálogo, 

questionamento, levantamento de hipóteses, esclarecimento de dúvidas, troca de opiniões entre 

os alunos e deles com o professor. Esse envolvimento de educandos e docentes, como nos 

mostra Kamii (1986), favorece a aprendizagem. 

Ainda na década de 80, temos o surgimento do Movimento da Educação Matemática 

Crítica (EMC), que tem como um dos seus idealizadores Ole Skovsmose, professor emérito na 

Universidade de Aalborg (Dinamarca) e pesquisador no curso de pós-graduação em Educação 

Matemática da UNESP. Esse movimento tem os aspectos políticos da Educação Matemática 

como preocupação fundamental, debatendo questões ligadas ao tema poder (SKVOSMOSE, 

2001).  

A educação crítica, para Skovsmose (2001, p. 101), é “uma investigação de condições 

para a obtenção do conhecimento, uma identificação dos problemas sociais e sua avaliação, é 

uma reação às situações sociais problemáticas [...] para ser crítica, a educação deve reagir às 

contradições sociais”. Nesse sentido, a Educação Matemática deve ser permeada por discussões 

que contemplem os problemas sociais, ou seja, tem que retratar a realidade vivenciada pelos 

educandos no seu contexto social, de modo a instigá-los a refletir e compreender o que está 

implícito nas temáticas debatidas, se posicionar e tomar decisões frente aos acontecimentos. 

Desse modo, a Educação Matemática Crítica “preocupa-se com a maneira como a matemática 

em geral influencia nosso ambiente cultural, tecnológico e político, e com as finalidades para 

as quais a competência matemática deve servir” (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 18). 
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Nessa perspectiva de Educação Matemática, professores e alunos devem envolver-se 

coletivamente no processo de construção do conhecimento de forma dialógica, a fim de que 

haja a democratização do saber. Assim, é fundamental que o professor tenha consciência do seu 

papel como “[...] mediador, um investigador, criativo e competente entre o conhecimento 

elaborado e a produção do aluno” (BEHRENS, 2011, p. 87). 

Tal proposta de ensino da Matemática contrapõe-se ao que Skovsmose (2008) denomina 

de paradigma do exercício, muito presente ainda nos dias atuais, cuja premissa central é a 

existência de apenas uma reposta correta, enquanto “[...] a educação matemática crítica não é 

uma resposta para tudo. Ao invés disso, ela pode ser vista como uma preocupação e como uma 

expressão de incerteza, tanto sobre a educação matemática quanto sobre a matemática” 

(SKOVSMOSE, 2007a, p. 15). 

O aspecto crítico dessa tendência da Educação Matemática é essencial para a sua 

proposta de ensino com pesquisa. Conforme Behrens (2011), nesse enfoque, o aluno é um 

sujeito no processo, assumindo o papel de questionador, investigador, com capacidade 

produtiva e autonomia para leitura e reflexão crítica ao aprender a produzir conhecimento. 

Nesse processo, alunos e docentes constroem juntos o conhecimento e a capacidade reflexiva. 

Kamii (1990) ressalta a importância do confronto de ideias para a construção do conhecimento 

matemático; segundo a autora, “quando uma criança é confrontada com a ideia de outra criança, 

conflitante com a sua, geralmente é motivada a pensar outra vez sobre o problema, a retificar 

sua ideia ou encontrar um argumento para defendê-la” (KAMII, 1990, p. 62). É nesse 

movimento dialógico que o aluno assume o papel mencionado por Behrens (2011). 

Skovsmose (2008) apresenta três tipos de conhecimentos que devem ser desenvolvidos 

na Matemática Crítica: o primeiro é o conhecimento matemático, que é a base para os outros 

dois e está relacionado à apropriação dos conceitos e algoritmos matemáticos. Isso não quer 

dizer que haja uma ordem para esses conhecimentos serem trabalhados, ao contrário, devem 

acontecer simultaneamente, numa relação de interdependência. O segundo é o conhecimento 

tecnológico, que diz respeito à habilidade de construir modelos e estratégias de resolução de 

problemas com os conhecimentos matemáticos. O terceiro é o conhecimento reflexivo, que se 

refere à “competência de refletir sobre o uso da matemática e avaliá-lo. Reflexões têm a ver 

com avaliações das consequências do empreendimento tecnológico” (SKOVSMOSE, 2008, p. 

116). 
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Nesse contexto da Educação Matemática Crítica, Skovsmose (2008) trata a 

Alfabetização Matemática 20  como libertadora e como condição necessária para o 

desenvolvimento da democracia na sociedade tecnológica e destaca que “o conhecimento 

reflexivo tem de ser desenvolvido para dar à alfabetização matemática uma dimensão crítica” 

(SKOVSMOSE, 2013, p. 118). Assim, a importância de uma prática pedagógica que leve os 

educandos a se apropriar dos conceitos matemáticos de forma significativa, baseada no 

questionamento e na reflexão, deve ser uma premissa desde o início do processo de 

escolarização. 

Com a tentativa de transformar o ensino da Matemática centrado na repetição e 

memorização de conteúdos e exercícios, surgiu uma nova tendência para a aprendizagem dessa 

área do conhecimento com o enfoque da aprendizagem a partir da Resolução de Problemas. 

Mundialmente, as pesquisas sobre a Resolução de Problemas alcançaram caráter curricular no 

início da década de 1970 (ANDRADE, 1998 apud ONUCHIC, 1999, p. 203). Entretanto, Polya 

foi considerado um inovador ao apresentar a discussão sobre a Resolução de Problemas, pela 

primeira vez, na década de 1940, com a primeira tiragem de seu livro, How to Solve it, em 

agosto de 1944.  

A partir dos anos de 1980, quando a edição do National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) traz recomendações que enfatizam a Resolução de Problemas como o 

foco da Matemática escolar, essa temática passa a estar presente em quase todos os congressos 

internacionais em Educação Matemática. 

No Brasil, os estudos sobre Resolução de Problemas “só foram iniciados, de modo mais 

efetivo, a partir da segunda metade da década de 1980, provavelmente influenciados pelo 

NCTM. Esses estudos foram, na sua maioria, dissertações e teses de Mestrado ou Doutorado” 

(FIORENTINI, 2012, p. 65). No entanto, experiências enfatizando a Resolução de Problemas 

foram implementadas por Dewey entre 1896 e 1904, por meio de uma prática pedagógica 

centrada em projetos.  

De acordo com Onuchic (1999, p. 209), a partir dos anos 1990, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) “indicam a Resolução de Problemas como ponto de partida de 

atividades matemáticas e discutem caminhos para fazer Matemática na sala de aula, destacando 

a importância da História da Matemática e da Tecnologia de Comunicação”. O fato de ser 

referendado em um documento oficial fortalece o movimento em prol de um ensino a partir da 

resolução de problemas. 

 
20 Para Skovsmose (2001), a Alfabetização Matemática é a capacidade de utilizar técnicas matemáticas e formais 

de forma crítica, tornando-se uma condição importante para a promoção da democracia. 
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Nas últimas décadas, a Resolução de Problemas, a partir da abordagem do ensino com 

pesquisa, possibilita uma prática pedagógica do docente que “[...] instiga o posicionamento, a 

autonomia, a tomada de decisões, a reflexão, a decisão e a construção do conhecimento, atuando 

como parceiro experiente no processo educativo” (BEHRENS, 2011, p. 83). Essa nova forma 

de desenvolver a ação pedagógica demonstra almejar uma educação inovadora, transformadora 

e participativa. 

Nessa perspectiva, o ensino da Matemática no Brasil, partindo da proposta de Resolução 

de Problemas, requer uma nova abordagem em que o processo de ensino e aprendizagem seja 

fundamentado na construção do conhecimento, com ênfase no pensar, questionar, relacionar e 

comparar, partindo do processo de problematização para o estudo abstrato. Onuchic (1999, p. 

208) assegura que  

 
[...] quando os professores ensinam matemática através da resolução de problemas, 

eles estão dando a seus alunos um meio poderoso e muito importante de desenvolver 

sua própria compreensão. À medida que a compreensão dos alunos se torna mais 

profunda e mais rica, sua habilidade em usar matemática para resolver problemas 

aumenta consideravelmente.  

 

A partir do ensino com resolução de problemas, é possível ao aluno vivenciar 

experiências de pesquisa, construção e compreensão dos conceitos matemáticos, sendo capaz 

de mobilizá-los em diversas situações-problema. Behrens (2011, p. 83) alerta que “deve-se 

alterar o estigma da pesquisa como trabalho específico de um grupo privilegiado, mas 

cotidianizar a pesquisa como instrumento metodológico para todos os níveis de ensino”. Assim, 

desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, é possível desenvolver um trabalho pedagógico 

nessa perspectiva, no intuito de redimensionar o significado de pesquisa.  

Polya (2006) apresenta quatro etapas principais para Resolução de Problemas, sendo 

elas: compreender o problema; elaborar um plano; executar o plano e retrospecto ou verificação. 

Essa proposta de Polya (2006) tem como base a interação entre professor-aluno e aluno-aluno.  

Desse modo, a interação do educando com o objeto de conhecimento estabelece a 

aprendizagem. O papel do docente como mediador é primordial, pois a criança, ao ser 

estimulada a pensar ativamente, estará tendo condições para desenvolver suas estruturas 

mentais (KAMII, 1990). 

O avanço da tecnologia, ocorrido nas últimas décadas do século XX, modificou todos 

os setores da sociedade, desencadeando novos modos de ter acesso à informação e à 

comunicação. A difusão de recursos tecnológicos e a informatização que chegou aos diferentes 

âmbitos da sociedade afetaram diretamente a educação, especialmente o ensino da Matemática. 

De acordo com Behrens (2011, p. 92), por conta da abundância de informações na sociedade 
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do conhecimento, é necessária “[...] uma metodologia que leve a aprender a aprender, que 

desafie os alunos a refletir, a defender suas ideias, a criticar, a criar, a observar, catalogar, 

classificar, perguntar, a construir, a projetar e a produzir o conhecimento”. 

Nesse contexto, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) trazem como proposta 

metodológica desenvolver práticas pedagógicas com uso de recursos tecnológicos como 

calculadora, aplicativos da Internet, softwares, programas computacionais e outros, com a 

finalidade de favorecer a resolução de problemas, sejam eles propostos pela História da 

Matemática, pela Modelagem ou pela Etnomatemática. Borba e Penteado (2003, p. 64-65) 

explicam que  

À medida que a tecnologia informática se desenvolve, nos deparamos com a 

necessidade de atualização de nossos conhecimentos sobre o conteúdo ao qual ela está 

sendo integrada. Ao utilizar uma calculadora ou um computador, um professor de 

matemática pode se deparar com a necessidade de expandir muitas de suas idéias 

matemáticas e também buscar novas opções de trabalho com os alunos. Além disso, 

a inserção de TI no ambiente escolar tem sido vista como um potencializador das 

idéias de se quebrar a hegemonia das disciplinas e impulsionar a interdisciplinaridade. 
 
 

A utilização dos recursos tecnológicos disponíveis serve de constructos de novas 

possibilidades para mediar a aprendizagem da Matemática, favorecendo também o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. No entanto, a utilização desses recursos 

apresenta desafios ao professor, uma vez que exige mais estudo para fazer uso adequado das 

ferramentas tecnológicas e superar o ensino baseado na memorização e realização de lista de 

exercícios, que parecem já não atender às necessidades sociais dos educandos. Nesse sentido, 

“torna-se importante à reflexão do professor que o simples uso da tecnologia não caracteriza 

uma prática inovadora” (BEHRENS, 1999, p. 385). 

Ao destacar o papel do docente nesse contexto, um dos pontos que Behrens (2011, p. 

83) menciona é que o professor, “Ao ser vanguardista do desenvolvimento, contribui para a 

produção da ciência e da tecnologia com criatividade e espírito transformador”. Nessa 

abordagem do ensino, educador e educando têm o seu lugar redimensionado.  

As tendências metodológicas que têm como base a utilização de AVA apresentam um 

novo cenário educacional que, além de atender aos anseios de uma nova geração, favorece o 

seu desenvolvimento como um todo, pois, segundo Stieler e Ferreira (2007, p. 110), “a 

tecnologia, além de renovar o processo de ensino-aprendizagem, pode propiciar o 

desenvolvimento integral do aluno, valorizando o seu lado social, emocional, crítico e ainda 

deixar margens para a exploração de novas possibilidades de criação”.  

Essa renovação do ensino, além dos benefícios que proporciona aos educandos, reflete 

diretamente na relação professor-aluno, fortalecendo a parceria, confiança e troca de 
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experiências, conforme menciona Penteado (1999) a respeito do uso do computador. Segundo 

o autor, “ao trazer o computador para a sala de aula, o professor passa a contar não só com mais 

um recurso para a realização das tarefas, mas está abrindo um novo canal de comunicação com 

seus alunos” (PENTEADO, 1999, p. 306). Muitos alunos conhecem mais de tecnologia que os 

professores e esse conhecimento pode ser compartilhado na sala de aula, enriquecendo a 

interação professor-aluno e aluno-aluno.  

A ação educativa a partir dos dispositivos de mídias no contexto da Matemática 

possibilita a aprendizagem do pensar, indagar, construir, experimentar, interpretar, induzir, 

abstrair e generalizar na construção do conhecimento matemático e na sua aplicação no 

cotidiano. 

O reconhecimento da necessidade de renovar o ensino da Matemática de modo que 

atenda às necessidades dos educandos, a partir de propostas metodológicas que agucem a 

curiosidade, despertem o interesse pelo conhecimento e viabilizem o reconhecimento e a 

aplicação do saber matemático às situações do dia a dia, fez emergir mais uma tendência na 

Educação Matemática, a História da Matemática. 

Essa tendência da Matemática se constitui como um instrumento potencial para a 

compreensão dos conceitos matemáticos a partir do seu desenvolvimento histórico. Os PCN já 

enfatizam que os “[...] conceitos abordados em conexão com sua história constituem veículos 

de informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor formativo. A História da 

Matemática é, nesse sentido, um instrumento de resgate da própria identidade cultural” 

(BRASIL, 1997, p. 42). A utilização de referências históricas permite ao educando e ao 

professor conhecer como determinado conceito surgiu, de que forma foi abordado, quais suas 

aplicações em diferentes tempos e culturas, além de instigar a sua curiosidade e de suscitar e 

elucidar alguns questionamentos.  

A partir desse embasamento histórico, é possível estabelecer a relação do contexto 

histórico com as necessidades atuais, identificar a presença da Matemática no cotidiano e 

compreender que as transformações sociais e o desenvolvimento tecnológico foram 

viabilizados por essa ciência. Nesse sentido, D’Ambrosio (2009, p. 29) faz ponderações 

importantes a respeito da História da Matemática: 

 
Uma percepção da história da matemática é essencial em qualquer discussão sobre a 

matemática e o seu ensino. Ter uma idéia, embora imprecisa e incompleta, sobre por 

que e quando se resolveu levar o ensino da matemática à importância que tem hoje 

são elementos fundamentais para se fazer qualquer proposta de inovação em educação 

matemática e educação em geral. Isso é particularmente notado no que se refere a 

conteúdos. A maior parte dos programas consiste de coisas acabadas, mortas e 

absolutamente fora do contexto moderno. Torna-se cada vez mais difícil motivar 
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alunos para uma ciência cristalizada. Não é sem razão que a história vem aparecendo 

como um elemento motivador de grande importância. 
 
 

Como destaca D’Ambrosio (2009), pelo enfoque à História da Matemática, é possível 

aperfeiçoar a prática pedagógica com um ensino inovador em que o educando possa ter contato 

com uma Matemática viva, criativa, crítica e contextualizada. E essa Matemática foi construída 

e desenvolvida ao longo da história, ante as necessidades individuais e sociais de diversos 

grupos culturais, contrapondo-se ao “ensino livresco e conservador que se restringe a aulas 

expositivas com finalidade de reprodução do conhecimento e a pesquisa copiada, restritiva e 

acrítica, que tem acompanhado o processo pedagógico em todos os níveis” (BEHRENS, 2011, 

p. 84). O ensino que supera essa perspectiva se torna motivador e propício para um ambiente 

de construção atraente e instigante do conhecimento. 

As tendências acima descritas se apresentam como possibilidades metodológicas para 

um ensino de Matemática inovador, que se materialize de forma prazerosa e significativa para 

educador e educando, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, período em que 

os alunos despertam interesse ou desprezo por tal área do conhecimento. Nesse sentido, os 

docentes dos anos iniciais têm papel fundamental na mediação da construção dos 

conhecimentos matemáticos dos seus alunos, pois os conhecimentos construídos subsidiarão a 

construção de saberes posteriores e influenciarão a percepção do educando em relação à 

Matemática. 

Na seção seguinte, propomos uma reflexão sobre a complexidade que envolve a 

organização do ensino de Matemática enquanto atividade do professor. 

 
 
3.4 Organização do ensino de Matemática: algumas reflexões 

 
A escola, enquanto instituição social, sempre esteve presente e exerceu papel 

fundamental na sociedade. Alicerçada em diferentes concepções no decorrer do tempo, sua 

intenção continuamente foi a formação do indivíduo. Mesmo pautando-se em diferentes 

paradigmas, o desafio da educação brasileira continua o mesmo: tornar o ensino significativo e 

propício para a apropriação do conhecimento pelo aluno. Com isso, a organização do trabalho 

do professor foi se modificando na tentativa de se adequar às expectativas peculiares de cada 

época.  

A aprendizagem do educando é o objetivo do trabalho do professor. Todas as ações 

pedagógicas realizadas durante o processo de ensino devem cooperar para que essa finalidade 

seja alcançada. Assim, antes que as práticas pedagógicas sejam realizadas junto aos discentes, 

a atividade do professor já estava iniciada com a organização do ensino por meio da definição 
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das ações a serem realizadas, a escolha dos instrumentos metodológicos a serem empregados e 

dos critérios que nortearão a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, já que esta última 

é resultado do primeiro, pois “[...] uma correta organização da aprendizagem da criança conduz 

ao desenvolvimento mental [...]” (VIGOTSKII21; LURIA; LEONTIEV, 1998, p. 115). Diante 

disso, fica evidenciada a responsabilidade do professor ao organizar o ensino e a necessidade 

de que ele tenha a sua intencionalidade estabelecida com clareza. Assim, poderá identificar os 

métodos adequados para a mediação da aprendizagem dos educandos. 

A organização do ensino precisa considerar como se dá a apropriação do conhecimento 

teórico (conceito) pela criança, para que a intervenção de ensino faça a mediação necessária 

para isso acontecer. A partir do conhecimento teórico, é formado o pensamento teórico, 

condição para o desenvolvimento do indivíduo. Cedro, Moraes e Rosa (2010, p. 440) destacam 

que os conhecimentos teóricos constituem o conteúdo principal da organização do ensino.  

A Teoria da Atividade desenvolvida pelo pós-vygotskyniano Leontiev (2006) contribui 

para orientar a organização do ensino. Para o autor, toda ação humana constitui uma atividade, 

a qual define como “[...] processos psicologicamente caracterizados por aquilo que o processo, 

como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito 

a executar esta atividade, isto é, o motivo” (LEONTIEV, 2006, p. 68). 

Nessa perspectiva, é possível compreender a educação como atividade que está 

estritamente relacionada à necessidade de ter um motivo para aprender, ou seja, é o motivo que 

estimula o aluno a aprender. De igual modo, a atividade do professor, que é ensinar, também é 

direcionada por um motivo, que entendemos ser a aprendizagem do aluno. Assim, ao identificar 

o motivo que estimula a aprendizagem do aluno, o professor pode organizar o ensino de modo 

que seja impulsionador do desejo de aprender do educando.  

Nessa mesma direção, os estudos de Vigotsky (2004), em concordância com Leontiev 

(2006), igualmente cooperam para o professor pensar a organização do ensino, ao chamar a 

atenção para o fato de que  

 

[...] antes de querermos atrair a criança para alguma atividade precisamos interessá-la 

por essa atividade, ter a preocupação de descobrir se esta está preparada para tal coisa, 

se todas as suas potencialidades estão mobilizadas para desenvolvê-la e se a própria 

criança vai agir, restando ao professor apenas orientar-lhe a atividade. (VIGOTSKY, 

2004, p. 112). 
 
 
Refletir sobre os pontos que são destacados por Vigotsky (2004) revela a complexidade 

de organizar o ensino com intencionalidade. Fica evidente que essa atividade intelectual requer 

 
21 Devido à falta de padronização na forma de grafar o nome desse autor, adotaremos neste trabalho as grafias do 

modo como aparecem nas obras consultadas. 
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um conjunto de saberes do docente para planejar condições propícias para a aprendizagem do 

educando, ao mesmo tempo que conduz o professor à busca de novos conhecimentos. Nesse 

sentido, Moura (1996) defende que, durante a organização do ensino, o professor qualifica seus 

conhecimentos. Em relação à organização do ensino, Moura et al. (2010, p. 226) asseveram 

que:  

 
Os fundamentos teórico-metodológicos da AOE, cujos pressupostos estão ancorados 

na teoria histórico-cultural e na teoria da atividade, são indicadores de um modo de 

organização do ensino, em que seu conteúdo principal é o conhecimento teórico e seu 

objeto é a transformação do indivíduo na apropriação desses conhecimentos.  

 

A Atividade Orientadora de Ensino (AOE) é definida por Moura (1996, p. 19) como “o 

conjunto articulado da intencionalidade do educador que lançará mão de instrumentos e 

estratégias que permitirão uma maior aproximação dos sujeitos e objeto de conhecimento”. De 

acordo com os pressupostos da AOE, o processo educativo é movido por necessidades, no caso, 

a apropriação da cultura, e também por um motivo, a apropriação do conhecimento 

historicamente acumulado. 

 Nesse sentido, Moretti (2009, p. 100) corrobora ao declarar que “a atividade é dirigida 

por um motivo e este mobiliza o sujeito a executar ações que possibilitam a satisfação da sua 

necessidade”. Assim, na AOE há uma unidade entre a atividade de ensino e a atividade de 

aprendizagem da criança, constituída por “uma necessidade (apropriação da cultura), um 

motivo real (apropriação do conhecimento historicamente acumulado), objetivos (ensinar e 

aprender) [...]” (MOURA et al., 2010, p. 217). Para a concretização dos objetivos, o professor 

organiza o ensino para trabalhar os conhecimentos teóricos, o que revela uma intencionalidade 

pedagógica.  

Apoiado nos pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino, o professor está provido 

de orientações para o direcionamento das suas ações a partir de um trabalho intencional, com a 

finalidade de favorecer e mediar a aprendizagem das crianças. De acordo com Moura et al. 

(2010), o objeto do professor é o ensino de conceitos e, nesse sentido, a AOE configura-se um 

instrumento favorável nesse processo. Nesse sentido, Moraes (2008, p. 116) apresenta os 

elementos essenciais da AOE a partir da Figura 1.  
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Figura 1: Relação entre atividade de ensino e atividade de aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Moraes (2008, p. 116). 

 

A Figura 1, elaborada por Moraes (2008), mostra a relação entre a atividade de ensino 

e a atividade de aprendizagem, em que a atividade de ensino deve ser organizada de modo a 

despertar no aluno a necessidade e vontade de querer se apropriar dos conteúdos científicos. 

Assim, sugere que a organização do ensino esteja pautada em situações desencadeadoras de 

aprendizagem, que visam à “apropriação de conhecimentos considerados relevantes do ponto 

de vista social” (MORAES, 2008, p. 423).  

Um dos instrumentos sugeridos por Moura e Lanner de Moura (1998) é a história virtual 

do conceito que consiste em apresentar às crianças um problema para ser resolvido 

coletivamente, de forma que professor e alunos estejam envolvidos ativamente. Assim, a 

história virtual contempla situações-problema colocadas por personagens de histórias infantis, 

lendas ou da própria história da Matemática como desencadeadoras do pensamento da criança, 

de forma a envolvê-la na construção de soluções que fazem parte do contexto da história. 

“Dessa forma, contar, realizar cálculos, registrá-los poderá tornar-se para ela uma necessidade 

real” (MOURA, 1996, p. 20).  

Dessa forma, as crianças vivenciarão tentativas de solucionar problemas análogos 

àqueles vividos pelos seres humanos ao longo da história da humanidade. Além de se apropriar 

do conhecimento teórico, as crianças estarão se preparando para participar de forma ativa na 

sociedade à qual pertencem. Outro recurso metodológico sugerido pelos autores para serem 

utilizados nas situações desencadeadoras de aprendizagem é o jogo, ao destacarem que  
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[...] o jogo com propósito pedagógico pode ser um importante aliado no ensino, já 

que preserva o caráter de problema. [...] O que devemos considerar é a possibilidade 

do jogo colocar a criança diante de uma situação-problema semelhante à vivenciada 

pelo homem ao lidar com conceitos matemáticos. [...] (MOURA; LANNER DE 

MOURA, 1998, p. 12-14).  
 

 
 O uso de jogos que contemplam conceitos e conteúdos matemáticos pode beneficiar a 

aprendizagem dos educandos; contudo, é indispensável o conhecimento da necessidade que 

originou o jogo em determinado período da história, e a busca pela solução da situação-

problema deve acontecer na coletividade, por meio da socialização de ideias, dúvidas, sugestões 

e possíveis soluções.  

Uma possibilidade viável de organização do ensino de Matemática é a sequência 

didática, por se tratar de “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 

a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 18). 

Desse modo, a aprendizagem do educando se efetiva a partir da intervenção do 

professor, sendo planejada com intencionalidade, tendo os seus objetivos bem definidos, pois 

“tudo quanto fazemos em aula, por menor que seja, incide em maior ou menor grau na formação 

de nossos alunos” (ZABALA, 1998, p. 29). Tal situação revela a responsabilidade dos 

educadores, ao esclarecer que a maneira como é organizada a aula, a escolha e a forma como 

são trabalhados os conteúdos e as estratégias desenvolvidas contribuem para a formação dos 

educandos. 

Nesse sentido, podemos inferir que a sequência didática é uma ferramenta importante 

para a construção do conhecimento; a sua proposta permite considerar e respeitar a capacidade 

individual do sujeito, tendo em vista a complexidade do processo de ensino e aprendizagem.  

Como vemos, a organização do ensino como atividade do professor é primordial para a 

concretização de uma prática pedagógica que tenha em vista um ensino de Matemática que faça 

sentido para o educando. De acordo com Moretti e Moura (2011, p. 441):  

 
A atividade [...] pressupõe uma dimensão teórica e uma dimensão prática, e é só nessa 

unidade que ela existe. Na sua dimensão teórica, encontramos o motivo, o objetivo, o 

plano de ações a serem realizadas, a escolha dos instrumentos... Já na dimensão 

prática, temos as ações, as operações e o objeto da atividade. 
 

Leontiev (2006, p. 74) esclarece que “Por operações, entendemos o modo de execução 

de um ato. Uma operação é o conteúdo necessário de qualquer ação [...]”.  

Nesta seção, tratamos da dimensão teórica da atividade docente, a organização do 

ensino. Na próxima seção, discutiremos sobre a sua dimensão prática, a saber, a prática 

pedagógica. 
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3.5 Prática pedagógica de Matemática: a relação prática pedagógica e a compreensão da 

linguagem matemática 

 
 

No âmago da discussão sobre a educação, sempre está presente a reflexão sobre a prática 

pedagógica. Seja para exaltar os bons resultados de aprendizagem alcançados pelos educandos 

ou, mais ainda, para apresentar o alto índice de fracasso escolar, os questionamentos sobre a 

prática pedagógica do professor são discutidos. No que concerne ao ensino de Matemática, a 

realidade não é diferente. O fazer do professor está sempre em evidência. Bicudo (1999, p. 264) 

menciona que "vários são os autores que consideram a figura do professor como central para 

que as transformações que se fazem necessárias na escola e na sociedade ocorram". Isso mostra 

que há sempre uma expectativa sobre a prática pedagógica do professor. 

Logo, consideramos pertinente compreender em que se constitui a prática pedagógica. 

Para tal, Veiga (1992, p. 16) colabora esclarecendo que a prática pedagógica é “uma prática 

social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, é inserida no contexto da prática 

social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social”. Assim, é possível inferir que é 

direcionada por intencionalidades e sofre interferência do contexto em que se encontra inserida. 

Com essa mesma linha de entendimento, Caldeira e Zaidan (2010, p. 21) definem a 

prática pedagógica “[...] como uma prática social complexa, acontece em diferentes 

espaços/tempos da escola, no cotidiano de professores e alunos nela envolvidos e, de modo 

especial, na sala de aula, mediada pela interação professor-aluno-conhecimento”. 

Compreendida desse modo, pode-se perceber que a prática pedagógica, longe de ser uma ação 

simples e técnica, demonstra seu caráter humanizador, que se concretiza pela dialogicidade dos 

sujeitos nela implicados, revelando nas práticas seu modo de ver e ser no mundo.  

 Nesse sentido, cabe mencionar Behrens (1999, p. 385) ao acreditar “que a 

caracterização da prática pedagógica está fortemente alicerçada nos paradigmas que a própria 

sociedade vai construindo ao longo da história”. Por essa razão, as práticas pedagógicas são 

diversas e expressam a concepção do seu autor. No entanto, Franco (2015, p. 605) adverte que 

nem toda aula se caracteriza como prática pedagógica, pois 

 
[...] uma aula só se torna uma prática pedagógica quando ela se organiza em torno: de 

intencionalidades, de práticas que dão sentido às intencionalidades; de reflexão 

contínua para avaliar se a intencionalidade está atingindo todos; de acertos contínuos 

de rota e de meios para se atingir os fins propostos pelas intencionalidades. Configura-

se sempre como uma ação consciente e participativa. 
 
 

A partir do exposto, é revelado mais uma vez o caráter de complexidade da prática 

pedagógica e, ainda, é indicado um elemento até então não mencionado, a reflexão constante 
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sobre a prática, que permite avaliar e redimensionar, se necessário, o fazer docente com a 

finalidade de garantir a aprendizagem de todos os educandos. Nessa perspectiva, a prática 

pedagógica da Matemática deve ser permeada por ações que correspondam às intencionalidades 

do ensino com espaço para refletir sobre o que está dando certo ou não, ou seja, avaliação 

permanente do fazer docente com a finalidade de propiciar a cada educando a apropriação de 

conhecimentos produzidos historicamente. Com isso, fica evidenciado que “tudo exige do 

professor reflexão e ação” (FRANCO, 2015, p. 606), levando-o à práxis pedagógica.  

Tomar-se-á como práxis, neste trabalho, a definição apresentada por Vázquez (2007). 

Segundo ele, práxis corresponde “[...] à atividade prática social, transformadora, que responde 

a necessidades práticas e implica em certo grau de conhecimento da realidade que transforma e 

das necessidades que satisfaz” (VÁZQUEZ, 2007, p. 257). A práxis pedagógica, nessa visão, é 

a ação que articula teoria e prática em um movimento de interpendência e unidade, tornando-

se uma atividade transformadora da realidade. Franco (2015, p. 605) corrobora enfatizando que 

“na práxis, a intencionalidade rege os processos”, ou seja, cada ação desenvolvida corresponde 

a objetivos estabelecidos previamente. 

 Moretti (2007, p. 101) considera que a práxis pedagógica é, ao mesmo tempo, resultado 

e espaço de formação docente, defendendo que é “[...] oscilando entre momentos de reflexão 

teórica e ação prática e complementando-os simultaneamente que o professor vai se 

constituindo como profissional por meio de seu trabalho docente, ou seja, da práxis 

pedagógica”. Em vista disso, a prática pedagógica é atividade transformadora tanto da realidade 

do aluno quanto do professor, uma vez que, ao realizar sua prática, o docente manifesta o 

resultado da sua formação e, paralelamente, reflete sobre o seu fazer que, em confronto com os 

seus conhecimentos teóricos, reelabora a sua prática, alimentando o ciclo continuado da 

formação docente. 

Caldeira e Zaidan (2010) apresentam, de forma pertinente, alguns elementos 

particulares que consideram estar imbuídos da prática pedagógica ou que podem influenciá-la. 

Dessa maneira, ao se referirem às práticas pedagógicas, as autoras defendem que:  

 
Nela estão imbricados, simultaneamente, elementos particulares e gerais. Os aspectos 

particulares dizem respeito: ao docente - sua experiência, sua corporeidade, sua 

formação, condições de trabalho e escolhas profissionais; aos demais profissionais da 

escola – suas experiências e formação e, também, suas ações segundo o posto 

profissional que ocupam; ao discente - sua idade, corporeidade e sua condição 

sociocultural; ao currículo; ao projeto político-pedagógico da escola; ao espaço 

escolar – suas condições materiais e organização; à comunidade em que a escola se 

insere e às condições locais. (CALDEIRA; ZAIDAN, 2010, p. 21). 
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Os aspectos particulares da prática pedagógica nos mostram que ela não é resultado da 

ação isolada do professor. É reflexo da ação de outros sujeitos presentes no cenário educativo, 

como alunos e demais profissionais do espaço escolar, sujeitos do seu entorno e a estrutura 

física.  

À vista disso, concordamos com Franco (2015, p. 606) ao destacar que as práticas 

pedagógicas “caminham por entre resistências e desistências, em uma perspectiva dialética, 

pulsional, totalizante”. Isso exige do docente reflexão e tomada de decisão constantes.   

Focando a prática pedagógica da Matemática, destacamos a sua relevância para 

propiciar uma aprendizagem que dê condições ao educando de participar ativamente na 

sociedade, exercendo seu papel de cidadão ao ser capaz de interpretar e emitir opinião ou, até 

mesmo, tomar decisões a partir de conhecimentos matemáticos construídos. Selbach (2010, p. 

40) assevera que:  

Ensinar Matemática, em um conceito moderno, é saber substituir a avalanche de 

regras e técnicas sem lógica e relações e aumentar a participação do aluno na produção 

do conhecimento matemático, ajudando-o a aprender a resolver problemas, discutir 

ideias, checar informações e ser desafiado de maneira intrigante e criativa.  
 

 
Uma prática pedagógica, nesse sentido, é um desafio ao docente quando consideramos 

as variáveis que podem interferir no seu fazer e que o professor precisa estar apto a refletir, 

dialogar e agir, decidir se resiste às circunstâncias quando não favorecem o seu trabalho ou, 

simplesmente, se aceita o que está posto. Franco (2015, p. 606) retrata bem essa situação ao 

descrever, em consonância com Caldeira e Zaidan (2010), as circunstâncias que, muitas vezes, 

o professor enfrenta ao exercer a sua atividade de ensino, tais como: 

 
[...] desejos; formação; conhecimento do conteúdo; conhecimento das técnicas 

didáticas; ambiente institucional; práticas de gestão; clima e perspectiva da equipe 

pedagógica; organização espaço-temporal das atividades; infraestrutura; 

equipamentos; quantidade de alunos; organização e interesse dos alunos; 

conhecimentos prévios, vivências, experiências anteriores; enfim, muitas variáveis.  
 

 
Essas circunstâncias evidenciam, entre outros, o caráter dialético da prática pedagógica, 

a importância da capacidade do docente de tomar decisões, agir com iniciativa própria, a fim 

de efetivar a sua ação de ensino com vistas a alcançar os objetivos pretendidos, ainda que os 

caminhos percorridos, dadas as circunstâncias, tenham se distanciado do que foi planejado. 

No que concerne ao ensino de Matemática, D´Ambrosio (1993, p. 35-40) destaca quatro 

características necessárias ao professor: “visão do que venha a ser matemática, visão do que 

constitui a atividade matemática, visão do que constitui a aprendizagem de matemática, visão 

do que constitui um ambiente próprio à atividade matemática”. Ainda que apresente essas 

características, o docente precisa lidar com as demais variáveis que, como vimos anteriormente, 
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podem interferir na sua prática pedagógica, o que mostra o constante movimento das suas ações 

pedagógicas, em que as suas atividades requerem a unidade entre teoria e prática.  

Embora a prática pedagógica seja marcada por intencionalidades, é importante 

considerar, conforme já mencionado, que nem sempre ela será concretizada de acordo com o 

que foi planejado, pois “estão sujeitas a circunstâncias imprevistas, não planejadas e, dessa 

forma, os imprevistos acabam redirecionando o processo e, muitas vezes, permitindo uma 

reconfiguração da situação educativa” (FRANCO, 2015, p. 608). Diferente das circunstâncias 

conhecidas previamente que, por conta disso, são consideradas quando o professor organiza o 

seu ensino, as circunstâncias imprevistas podem desestabilizar o trabalho do professor. No 

entanto, nem sempre significa que a atividade docente vai ser prejudicada e mostra, mais uma 

vez, a necessidade do diálogo, elemento essencial na definição das ações a partir da análise da 

situação apresentada. Vale sublinhar a assertiva de Franco (2008, p. 114) de que “a teoria 

adquire significado no confronto com os problemas da prática”. Assim, a prática pedagógica é 

permeada por diálogo, intencionalidade, reflexão, movimento e unidade entre teoria e prática. 

Um elemento importante que não pode ficar fora da discussão sobre a prática 

pedagógica é a afetividade, dada a sua importância na definição da natureza das relações 

professor-aluno e aluno-objeto do conhecimento. Wallon (1978) asseverava que a afetividade 

é a fonte do conhecimento.  

A natureza da ação do professor nas suas ações pedagógicas junto aos alunos pode 

determinar a qualidade dos vínculos que serão estabelecidos entre o educando e o objeto do 

conhecimento. Piaget (1948 apud KAMII, 1990, p. 62) retratou bem essa situação ao considerar 

que “[...] o bloqueio emocional que muitos estudantes desenvolvem em relação à matemática é 

completamente evitável”. Ele fez essa afirmação ao se opor à postura autoritária do professor 

no processo de ensino, colocando-se como única fonte da verdade. 

Corroborando com tal posição, D’Ambrosio (2009, p. 85) salienta que “[...] o professor 

não é o sol que ilumina tudo. Sobre muitas coisas ele sabe bem menos que seus alunos. É 

importante abrir espaço para que o conhecimento dos alunos se manifeste”. Permitir ao 

educando expressar o que pensa é estabelecer um vínculo de confiança, uma forma de 

demonstrar que tem interesse em ouvir a sua opinião e que valoriza o seu pensamento. Isso gera 

autoconfiança e estimula a autonomia intelectual do aluno. Assim, a prática pedagógica de 

Matemática deve contemplar também aspectos referentes à valorização da autoestima, estímulo 

ao desejo de aprender e interagir com os seus pares e com o professor. 

Wallon (1993 apud ALMEIDA, 1999, p. 51) destaca que "a afetividade e a inteligência 

constituem um par inseparável na evolução psíquica, pois ambas têm funções bem definidas e, 
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quando integradas, permitem à criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados". 

Desse modo, se as relações afetivas estabelecidas entre professor e aluno forem prazerosas, 

refletirão em todos os aspectos do seu desenvolvimento.  

A afetividade também é expressa na prática pedagógica do professor antes mesmo do 

seu contato com o aluno, quando toma decisões sobre a organização do ensino, quando, por 

exemplo, define as atividades considerando as possibilidades dos discentes. Para isso, é preciso 

considerar o aluno na sua integralidade, pois "não há forma de se dirigir à inteligência da 

criança, sem se dirigir à criança no seu todo" (WALLON, 1975, p. 379).  

A afetividade se consolida na mediação do ensino quando o docente cria estratégias que 

estimulam a confiança da criança na sua capacidade de realizar a atividade, demonstra que se 

importa com suas dificuldades e lhe oferece condições de superá-las etc., lembrando sempre 

que “[...] o aluno é mais importante que programas e conteúdos” (D’AMBROSIO, 2008, p. 14). 

 Essas ações docentes apresentam importantes implicações afetivas para os educandos 

e influenciam os seus processos de desenvolvimento cognitivo – pois, ao oferecer condições 

para que se estabeleça um vínculo positivo entre sujeito (aluno) e objeto (conteúdos escolares), 

está favorecendo a aprendizagem e o desenvolvimento do educando como um todo.  

Na próxima seção, trataremos dos desafios enfrentados pelos professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, na sua maioria pedagogos, para ensinar Matemática seja na 

escola, seja no hospital. 

 
 
3.6 Ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental: desafio na escola e no 

hospital 

 
Reflexões sobre temáticas voltadas à Educação Matemática têm sido amplamente 

discutidas no cenário educacional brasileiro, buscando contribuir para um ensino que seja 

significativo, que desperte o interesse dos alunos e lhes possibilite reconhecer a conexão do que 

é estudado com fatos do seu cotidiano desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Arruda e 

Moretti (2002, p. 424) sugerem que:  

 
[...] numa perspectiva transformadora, o ensino de matemática pode se configurar um 

recurso indispensável à cidadania ao instrumentalizar o cidadão com um 

conhecimento vinculado à realidade sociocultural que permita realizar uma leitura 

crítica no modelo de sociedade. 
 

Sendo assim, percebe-se uma preocupação em ensinar Matemática com a intenção de 

preparar os sujeitos para desenvolver ações na sociedade atual e, certamente, a produção de 

conhecimentos que ultrapassem os conteúdos e também proporcionem mais autonomia e 

pensamento reflexivo. Nessa direção, já disse D’Ambrosio (1996, p. 87) que  



104 

 

 
A educação para cidadania, que é um dos grandes objetivos da educação de hoje, exige 

uma ‘apreciação’ do conhecimento moderno, impregnado da ciência e tecnologia. 

Assim, o papel do professor de matemática é particularmente importante para ajudar 

o aluno nessa apreciação, assim como para destacar alguns dos importantes princípios 

éticos a ela associados. 
 

Fica evidente que os saberes científicos tratados nos processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática fundamentam tanto a atuação social como a evolução do 

pensamento crítico do educando, preparando-o para enfrentar desafios. Em consonância com o 

que foi exposto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) mencionam a necessidade de a 

Matemática estar conectada com a realidade e ser percebida como instrumental a ser utilizado 

no cotidiano:  

[...] o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem exploradas 

metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a 

argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a 

iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria 

capacidade de conhecer e enfrentar desafios. (BRASIL, 1998, p. 22). 
 

Apesar de reconhecida a importância de situações didáticas que possibilitem uma 

aprendizagem contextualizada da Matemática, o seu ensino não tem obtido o sucesso 

necessário. Os números mostrados nas avaliações externas (Prova Brasil, Avaliação Nacional 

da Alfabetização – ANA etc.) não são satisfatórios. Embora os dados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 22  indiquem uma melhoria, em alguns 

municípios, dos índices de desempenho escolar, ainda há uma longa trajetória a ser percorrida 

para que o Brasil atinja metas que revelem níveis de apropriação do conhecimento matemático 

considerados satisfatórios. Essa realidade nos leva a inferir que é preciso mudar algumas 

concepções sobre ‘o que’, ‘como’ ensinar e a quem estamos ensinando.  

Nesse sentido, o educador “deve acreditar que o conhecimento é construído e que 

ensinar é um processo indissociável do aprender” (FREIRE, 2011, p. 24). Logo, para que haja 

renovação do ensino, é indispensável aprimorar a formação docente no âmbito de saberes 

matemáticos e competências pedagógicas. 

Libâneo (2017), no livro Curso de Pedagogia, traz uma discussão sobre a formação de 

professores destacando a necessidade de contemplar saberes que possibilitem o domínio dos 

conteúdos a serem ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa situação demonstra 

uma das fragilidades do curso de formação de professores para atuar nessa etapa de 

escolarização. 

 
22 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=1253305. Acesso em: 18 

abr. 2020. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=1253305
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A forma como o educador concebe a Matemática faz toda a diferença no ensino e na 

aprendizagem do aluno, pois é a sua concepção sobre esse processo que norteia o seu trabalho 

e também desperta no aluno interesse ou não pela disciplina. Conforme Nacarato (2010, p. 23), 

“Diferentes autores têm discutido o quanto a professora é influenciada por modelos de docentes 

com os quais conviveu durante a trajetória estudantil, ou seja, a formação profissional docente 

inicia-se desde os primeiros anos de escolarização”. Por essa razão, é indispensável 

compreender a importância da Matemática para o desenvolvimento integral do educando, a fim 

de evitar uma relação negativa do aluno com essa área do conhecimento. 

Pensar um ensino da Matemática que envolva e desperte o interesse dos alunos é, antes 

de tudo, pensar o contexto social no qual a criança está inserida para, então, propor atividades 

que tenham sentido e relação com a sua vivência. Daí o questionamento de Freire (1999, p. 30): 

“por que não estabelecer uma ‘intimidade’ entre saberes curriculares fundamentais aos alunos 

e a experiência social que eles têm como indivíduos?”. Então, continuamos o questionamento: 

por que insistir em atividades descontextualizadas, sem sentido para o aluno, se o seu meio 

social nos fornece alternativas para explorar o conhecimento matemático, de modo a contribuir 

para a sua formação cidadã? Concordamos com D’Ambrosio (2009, p. 36) ao mostrar que:  

 
[...] está pelo menos equivocado o educador matemático que não percebe que há muito 

mais na sua missão de educador do que ensinar a fazer continhas ou resolver equações 

e problemas absolutamente artificiais, mesmo que, muitas vezes, tenha a aparência de 

estar se referindo a fatos reais.  

 

Assim, a aprendizagem da Matemática não está restrita à compreensão do conteúdo, 

mas precisa ser acompanhada da reflexão e reconhecimento da presença e da utilidade dos 

conhecimentos matemáticos nas atividades do dia a dia, pois “a matemática é uma ciência 

humana, dinâmica e histórica” (FONSECA, L., 2014, p. 86). Nesse sentido, o educador tem 

papel primordial, tendo em vista que é o principal mediador entre o educando e o conhecimento. 

Freire (1999, p. 22) sugere que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Nesse sentido, referimo-nos à 

relevância da atuação do docente para a efetivação da aprendizagem matemática dos educandos 

como ator principal da dialética entre o educando, o objeto de estudo e o cotidiano. É nesse 

processo dialético que o sujeito interpreta a sua realidade e a relaciona aos conceitos 

matemáticos que vão sendo construídos ao longo do percurso educacional, de modo a superar 

a abstração e compreender a relação do conteúdo com a vida prática.  

O processo de ensino de Matemática, nessa vertente, permeia todos os espaços não 

escolares de aprendizagem formal, entre eles o atendimento pedagógico educacional nos 

espaços hospitalares. Esse cenário hospitalar requer, assim como na escola, que a Matemática 
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seja apresentada de forma criativa e contextualizada. Daí “a função do professor é a de um 

associado aos alunos na consecução da tarefa e consequentemente na busca de novos 

conhecimentos. Alunos e professores devem crescer social e intelectualmente no processo.” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 90). A relação horizontal durante a construção do conhecimento é 

promotora de uma aprendizagem que tem sentido e significado para o aluno, além de 

possibilitar uma ação educativa em que todos os sujeitos envolvidos constroem conhecimento. 

Tornar a Matemática um campo de conhecimento atrativo para os educandos, 

desmistificando-a como difícil, configura-se um desafio para os docentes, pois, de acordo com 

Borba, Almeida e Gracias (2018, p. 23), ainda enfrentamos dificuldades de quebrar com o ciclo 

da “matematicafobia23”. Esse ciclo tem contribuído para o “fracasso de tantos em relação à 

Matemática escolar [embora] não é um fracasso de quem não consegue aprender embora tente, 

e sim um sintoma de recusa em sequer se aproximar daquelas coisas. Uma espécie de auto-

exclusão induzida” (LINS, 2004, p. 95, grifo do autor). Para esse ciclo ser rompido e a recusa 

ao conhecimento matemático ser vencida, é necessário redimensionar a prática docente no 

ensino da Matemática.  

Acreditamos que uma educação pautada na perspectiva defendida por Paulo Freire 

(1979; 1999; 2011), que está em consonância com a proposta da Matemática pensada por 

D’Ambrosio (1996; 2001; 2009), seria uma alternativa eficaz para a ressignificação do ensino 

da Matemática e, consequentemente, para torná-la uma área atrativa para os educandos. 

Para Freire (1999), a educação ultrapassa a perspectiva apenas do ensino dos conteúdos. 

Ela engloba a formação humana como um todo, contribuindo na formação moral, política e 

cidadã do sujeito, de modo que essas dimensões são desenvolvidas simultaneamente. Ele infere 

que “se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à 

formação moral do educando” e continua inferindo que “educar é substancialmente formar” 

(FREIRE, 1999, p. 33).   

Seguindo essa linha de pensamento, D’Ambrosio (2009, p. 81) enfatiza que a 

aprendizagem não se restringe à “simples aquisição de técnicas e habilidades e nem a 

memorização de algumas explicações e teorias” e destaca que a aprendizagem por excelência é 

constituída da capacidade de explicar, de aprender e compreender, de enfrentar criticamente 

 
23 Para exemplificar a “matematicafobia”, Borba, Almeida e Gracias (2018, p. 23) apresentam como exemplo que 

“é comum ver alunos chegarem às graduações em Engenharia dizendo odiar Cálculo, o que aponta para certa 

incoerência, em virtude da grande quantidade de conteúdos matemáticos estudados nesses cursos. Há também 

professoras dos anos iniciais do ensino fundamental e licenciadas em Pedagogia com atitude negativa em relação 

à Matemática, contribuindo para a disseminação desse medo da disciplina”. 
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situações novas. Em consonância com Freire (1979, p. 61), “nenhuma ação educativa pode 

prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre suas condições culturais”.  

Considerar a formação global do sujeito significa considerar o contexto cultural no qual 

está inserido como ponto de partida para direcionar o ensino de Matemática pautado nas 

características culturais do educando e não ficar apenas restrito a ele. A cultura é definida por 

D’Ambrosio (2011, p. 59) como “a associação, simbiótica, de conhecimentos compartilhados 

e de comportamentos compatibilizados”. Assim, a prática pedagógica não pode ser 

desvinculada do contexto histórico e cultural do educando, o qual deve ser compreendido em 

sua integralidade.  

D’Ambrosio (2001, p. 82) propõe uma educação que reconheça que “o indivíduo é um 

ser integral e integrado e que suas práticas cognitivas e organizativas não são desvinculadas do 

contexto histórico no qual o processo se dá, contexto esse em permanente evolução”. Nessa 

perspectiva, não há espaço para um ensino de Matemática distante da realidade do aluno e que 

busque contemplar apenas aspectos técnicos sem considerar a complexidade do ser humano. 

Um ensino com essa perspectiva já está fadado ao fracasso. 

Como o processo de ensino é pautado na proposta curricular, para que a ação educativa 

aborde a diversidade cultural, D’Ambrosio (2002, p. 34) defende um currículo dinâmico que 

possa 

[...] refletir o que está acontecendo na sociedade. A dinâmica curricular sempre 

pergunta ‘onde’ e ‘quando’ o currículo tem lugar, e o problema-chave na dinâmica 

curricular é relacionar o momento social, o tempo e o lugar, na forma de objetivos, 

conteúdos e métodos, de forma integrada. 
  
Considerando essa vertente, é fundamental uma organização pedagógica do ensino de 

Matemática que considere as vivências dos educandos, valorize a pluralidade sociocultural, em 

busca de potencializar o que o aluno já sabe e contribuir para que novos conhecimentos sejam 

construídos. Nesse processo, o educando deve ser considerado sujeito da sua aprendizagem 

mediatizada pelo educador, uma vez que 
 

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando 

em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, em que o objeto 

ensinado é aprendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos 

(FREIRE, 1999, p. 26).  
 

Essa relação cíclica entre professor-aluno-conhecimento pode acontecer de formas 

variadas. Não há um modelo único a ser seguido, o que requer formação constante do professor. 

Isso nos revela que, além do conhecimento dos conteúdos de Matemática, o docente 

precisa ter um olhar sensível às necessidades e possibilidades da sua turma, para que possa 

desenvolver uma proposta de ensino de Matemática que seja eficaz para aquele grupo, 
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reconhecendo que essa é uma peculiaridade desse grupo e não será, necessariamente, da mesma 

forma com uma turma diferente. Partindo desse ponto de vista, pode-se assegurar que “de fato 

o professor-pesquisador vem se mostrando como o novo perfil do docente. Pesquisador em 

ambas as direções: buscar o novo, junto com seus alunos, e conhecer o aluno, em suas 

características emocionais e culturais” (D’AMBROSIO, 2009, p. 106).  

Paulo Freire (1999, p. 29) já corroborava com a perspectiva do professor pesquisador 

enfatizando que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Em seguida, ele explicita 

o objetivo da pesquisa e declara: “pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 

ou anunciar a novidade” (FREIRE, 1999, p. 29). Pode-se notar a complexidade que envolve o 

processo de ensino, principalmente porque vivemos numa sociedade que está em permanente 

movimento de mudança, que reflete diretamente na educação. Fazendo referência à profunda 

transição que estamos vivendo no momento, D’Ambrosio (2009, p. 46) adverte: 

 
A educação nessa transição não pode focalizar a mera transmissão de conteúdos 

obsoletos, na sua maioria desinteressantes e inúteis, e inconsequentes na construção 

de uma nova sociedade. O que podemos fazer para nossas crianças é oferecer a elas 

os instrumentos comunicativos, analíticos e materiais para que elas possam viver, com 

capacidade de crítica, numa sociedade multicultural e impregnada de tecnologia.  

 

Percebe-se a necessidade de uma nova atitude educacional que possibilite ao educando 

aprender e ter consciência da importância e da utilidade desse conhecimento para a sua vida. 

Nesse sentido, “[...] a adoção de uma nova postura educacional é, na verdade, a busca de um 

novo paradigma de educação que substitua o já desgastado ensino-aprendizagem, baseado 

numa relação obsoleta de causa e efeito.” (D’AMBROSIO, 2005, p. 118).  

O professor tem papel fundamental nesse processo e na construção da aprendizagem 

matemática. Spinillo e Magina (2004, p. 23), ao discutirem os mitos sobre a Educação 

Matemática, declaram que “uma das consequências é não termos uma compreensão clara das 

razões que nos levam a aceitar ou rejeitar determinadas práticas em sala de aula. Os mitos 

propiciam uma visão parcial e limitada do ensino e aprendizagem [...]”. 

Tal afirmativa demonstra a complexidade do processo de ensino de Matemática, a 

responsabilidade do docente ao utilizar determinado material didático em detrimento de outro, 

ao optar por determinada metodologia e/ou estratégia de ensino. Nesse sentido, Spinillo e 

Magina (2004, p. 24) reconhecem a existência de práticas mais favoráveis que outras e orientam 

que as mais proveitosas são “aquelas que levam à discussão, à reflexão, à descoberta, que 

envolvem inúmeros recursos, que permitem a expressão de diferentes formas de raciocinar e 

que permitem integrar e relacionar diversos conceitos matemáticos”.  
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Essa discussão evidencia a importância de ressignificar a concepção de ensino do 

professor, ao mesmo tempo que se propõe um ensino de Matemática para despertar no aluno o 

interesse em se apropriar dos conhecimentos dessa linguagem e desmistificar a aprendizagem 

de Matemática como privilégio de uma minoria, seja na sala de aula, seja no Atendimento 

Educacional Especializado, uma vez que ambos são espaços de educação formal do sujeito. 

Assim, nesse contexto de discussões acerca das concepções de Matemática, das 

tendências da Matemática, do ensino em espaços não escolares e das práticas pedagógicas foi 

que acompanhamos as ações de ensino de Matemática em uma classe hospitalar.  

Embora no Brasil os estudos na área de Educação Matemática venham ganhando mais 

espaço entre as pesquisas em Educação, desde a década de 1950, o estudo dessa área voltado 

para o AEE no contexto hospitalar ainda é tímido. Conforme já explicitado anteriormente, ao 

fazermos uma revisão da literatura dos últimos 5 anos, com foco no ensino da Matemática no 

contexto hospitalar, encontramos apenas as pesquisas de Cajango (2016) e Teixeira (2018).   

 A discussão sobre as práticas pedagógicas efetivadas no ensino da Matemática não deve 

se restringir apenas ao âmbito escolar. Ela precisa ser ampliada para outros espaços educativos, 

como o contexto hospitalar, onde – assim como na escola comum – o processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática também se configura um desafio para alunos e professores.  

O atendimento educacional no hospital apresenta aspectos que lhe são peculiares. Trata-

se de um espaço não escolar, normalmente relacionado à dor, ao sofrimento e, às vezes, até à 

interrupção da vida, mas que, por meio do processo educativo vivenciado naquele contexto, é 

proporcionada também uma perspectiva de vida, uma vez que “a manutenção do laço que existe 

entre ambas, criança e escola, representa a preservação do contato delas com a realidade em 

que viviam antes do seu adoecimento” (MOREIRA; VALLE, 2001, p. 229). Logo, essa 

vivência de escolarização no hospital proporciona à criança manter suas atividades habituais 

mais próximas do que eram antes do adoecimento. 

O espaço físico é diferente, as condições de saúde das crianças são diferentes, 

normalmente estão com limitações nos movimentos da mão ou braço por conta do acesso 

venoso para receber soro e medicação, necessitando, às vezes, de adaptações para realizar as 

atividades. A quantidade de crianças durante o atendimento educacional não é igual à da escola, 

a faixa etária é variada, a rotina é bem peculiar etc. Pode-se dizer que o espaço e o tempo no 

hospital são completamente diferentes dos da escola. Mas o interessante é que não falta às 

crianças vontade para estudar no hospital, porque, nesse momento, estão num espaço dentro do 

hospital que tem vida, alegria, processo educativo, esperança e  
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[...] a esperança é o que ajuda o paciente a manter o seu ânimo, a suportar os dissabores 

da doença, é o que os conforta nos momentos críticos e é o sentimento que usualmente 

persiste durante todos os estágios da doença e do tratamento. (KÜBLER-ROSS, 1977 

apud MOREIRA; VALLE, 2001, p. 219).  
 

 
Foi nesse cenário que pesquisamos o processo de ensino de Matemática. Os desafios 

que o ensino da Matemática traz aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental na 

escola estão presentes no contexto educacional hospitalar. Os professores que atuam nessa 

modalidade de ensino têm formação inicial igual à dos demais docentes e suas experiências 

profissionais, enquanto professores, foram construídas na escola. A diferença é que quase 100% 

deles têm alguma especialização em área afim, pelo menos os professores do contexto da 

pesquisa. Algumas vezes, passaram por uma formação inicial fragilizada e não se prepararam 

com antecedência para mediar a aprendizagem de conceitos matemáticos no hospital. São 

desafiados a criar novas estratégias de ensino, a inovar e motivar seus alunos para a 

aprendizagem. Para isso, é preciso estudar continuamente, pois, como bem coloca D’Ambrosio 

(2009, p. 98):  

[...] uma das coisas mais notáveis com relação à atualização e ao aprimoramento de 

métodos é que não há uma receita. Tudo o que se passa na sala de aula vai depender 

dos alunos, de seus professores, de seus conhecimentos matemáticos e, 

principalmente, do interesse do grupo.  
 
 

É possível, então, inferir que as práticas pedagógicas da Matemática, nesse cenário 

educativo, não concebem estar fundamentadas num ensino tradicional. O professor é 

impulsionado a buscar sua formação continuada para garantir que o atendimento pedagógico 

aconteça. Considerando que as crianças estão doentes, não são obrigadas a participar das 

atividades, como acontece muitas vezes na escola, ou seja, estudar no hospital é uma opção. 

Logo, o professor precisa criar estratégias que despertem nessas crianças o desejo de participar 

do processo educativo ofertado naquele contexto. D’Ambrosio (2009) mostra que o prazer é 

um elemento essencial no processo educativo e deve ser considerado, estando intensamente 

relacionado com a postura filosófica do professor e do aluno.  

A falta do prazer a que se refere o autor tem sido retratada, com o baixo índice de 

aprovação em Matemática, pelos resultados dos testes de larga escala e pelos próprios 

depoimentos de vários alunos e professores que alegam não se identificar com a disciplina. 

Nesse sentido, Felicetti (2010, p. 34) indica que 

 

[...] a maioria dos alunos acha que não gosta de Matemática porque os professores não 

sabem ensinar a matéria. A Matemática deveria ser ensinada pelo professor, 

utilizando-se da criatividade, pois a mesma não é uma disciplina feita para calcular, 

mas para pensar. [...] Não associam a Matemática da escola com a Matemática do 

cotidiano [...].  
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É clara a importância da intervenção do professor como mediador no processo de ensino 

e aprendizagem de conceitos matemáticos também no cenário hospitalar, o que lhe exige ter 

domínio do conteúdo que leciona, saber lidar com as peculiaridades do tempo e espaço próprios 

desse contexto, ser capaz de provocar, no aluno, um interesse próprio pelo objeto em estudo, 

desafiando-o a aprender.  Nesse sentido, para que haja renovação do ensino, é indispensável 

aprimorar a formação docente no âmbito de saberes matemáticos e competências pedagógicas. 

Para tornar o ensino de Matemática atrativo e significativo para o aluno em situação de 

adoecimento, cabe ao professor mostrar para o educando que vale a pena participar da aula e 

construir o conhecimento proposto. Para tanto, é necessário apresentar para o educando uma 

Matemática viva, que represente situações problemáticas vivenciadas fora do espaço escolar e 

hospitalar. Nesse sentido, um ensino pautado na concepção da Educação Matemática Crítica, 

proposta por Skovsmose (2013), é essencial. Segundo o autor, a escola, e podemos dizer 

também a educação no espaço hospitalar, “precisa ser defendida como um serviço que educa 

estudantes a serem cidadãos críticos que podem desafiar e acreditar que suas ações poderão 

fazer diferença na sociedade” (SKOVSMOSE, 2013, p. 65). 

O atendimento educacional no hospital, quando não é individual, acontece em pequenos 

grupos. Isso possibilita um contato muito próximo com o aluno, o que favorece que o professor 

conheça o contexto cultural e os anseios de cada educando. Então, por meio do diálogo que é 

estabelecido de forma individual ou em momentos de discussão em pequenos grupos, o 

professor passa a conhecer seu aluno. Assim, o professor tem subsídios para transformar em 

situações matemáticas os problemas da realidade dos alunos, para que possam ser analisadas 

durante o atendimento educacional. Skovsmose (2007b, p. 141) salienta que, “quando olhamos 

a matemática em ação, a matemática não parece uma atividade isolada. Parece operar no meio 

de um processo político-social”. Essa perspectiva de ensino da Matemática deve estar presente 

em todos os anos de escolarização. 

Outro importante aspecto a destacar é que o contato mais próximo do professor com o 

aluno hospitalizado favorece também uma ação pedagógica planejada de acordo com a 

necessidade de cada criança. Desse modo, poderão ser propostas atividades que contemplem 

tanto os alunos que estão consolidando determinados conceitos matemáticos quanto aqueles 

que estão ainda em processo de construção do mesmo conceito. Essa prática pedagógica pode 

ser realizada a partir do que propõe a Etnomatemática, fazendo da Matemática “algo vivo, 

lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]. E, através da crítica, 

questionar o aqui e agora. Ao fazer isso mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica 

cultural” (D’AMBROSIO, 2001, p. 46). 
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A Etnomatemática propõe uma educação matemática pautada em atividades que tenham 

como ponto de partida o contexto cultural em que o aluno está inserido, valorizando os 

conhecimentos acumulados por meio das vivências em seu grupo e lhe ofertando diversas 

oportunidades de reconhecer e valorizar o fazer e o saber matemático. No hospital, muitas 

vezes, o professor encontra alunos advindos de diversas culturas. São crianças oriundas de 

diferentes municípios, do campo ou da zona urbana, indígenas etc. Cada grupo com costumes 

próprios e, por vezes, jeitos próprios de saber e fazer Matemática. Nesse sentido, D’Ambrósio 

(1998, p. 17) afirma que:  

 
Cada grupo cultural tem suas formas de matematizar. Não há como ignorar isso e não 

respeitar essas particularidades [...] todo o passado cultural da criança deve ser 

respeitado. Isso não só lhe dará confiança em seu próprio conhecimento, como 

também lhe dará certa dignidade cultural ao ver suas origens culturais sendo aceitas 

por seu mestre e desse modo saber que esse respeito se estende também a sua família 

e a sua cultura. 

 

Assim, ao empregar, no processo de ensino da Matemática, o conhecimento advindo 

dos diferentes grupos representados por cada aluno, o professor está respeitando e valorizando 

as distintas culturas e saberes matemáticos. Assim, além de os alunos se sentirem mais 

confiantes, eles também têm a possibilidade de enriquecer seu conhecimento, a partir das 

diferentes experiências com a Matemática compartilhadas entre o grupo. 

Considerando o contexto hospitalar e em consonância com os pressupostos da 

Etnomatemática e da Matemática Crítica, a proposta da Modelagem Matemática também pode 

contribuir para organizar e desenvolver o processo de ensino da Matemática. Destacamos duas 

premissas da Modelagem Matemática apresentadas Burak (2010, p. 18): “[...] 1) o interesse do 

grupo de pessoas envolvidas; 2) os dados são coletados onde se dá o interesse do grupo de 

pessoas envolvidas”. A partir dessas premissas, são seguidos os passos sugeridos por Burak e 

Aragão (2012), já descritos neste capítulo. 

Como o contexto hospitalar é dinâmico e incerto, por vezes é necessário fazer 

adaptações às propostas de ensino. Assim, cada professor, de acordo com a realidade do 

contexto hospitalar onde está inserido, redimensionará o que for necessário. No entanto, alguns 

pontos a considerar para o planejamento das atividades pautadas na Modelagem são válidos 

para qualquer espaço hospitalar, a saber: considerar o tempo de internação dos discentes, a 

possibilidade de organizar duplas, trios ou grupos, para discutir temas de interesse e/ou propor 

situação-problema; a viabilidade de pesquisar sobre o tema de interesse, como, por exemplo, 

pesquisar aspectos presentes no próprio espaço hospitalar, disponibilidade de diferentes 

recursos para pesquisa, como ferramentas tecnológicas, livros, vídeos, entrevista aos 
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profissionais do hospital ou acompanhantes, entrevistas a pessoas fora do contexto hospitalar 

por meio de chamadas de áudio e vídeo de WhatsApp ou outras ferramentas disponíveis. As 

próximas etapas, já de posse dos dados coletados, poderão ser vivenciadas por meio da 

discussão professor-aluno, se o atendimento for individual ou de forma coletiva, se naquele 

momento for possível contar com a presença de outros educandos.  

Entendemos que considerar os pressupostos da Etnomatemática, da Matemática Crítica 

e da Modelagem Matemática nas práticas pedagógicas no contexto hospitalar se configura numa 

potente possibilidade de desenvolver metodologias de ensino que ressignificam os sentidos da 

Matemática para professores e alunos e propicia a aprendizagem interdisciplinar de conceitos e 

conteúdos matemáticos de forma mais crítica e humanizada. Essas são apenas algumas 

possibilidades entre as tendências da Educação Matemática apresentadas neste capítulo. 

No próximo capítulo, descreveremos o percurso metodológico do nosso estudo, o 

universo da pesquisa e o perfil das participantes. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo detalhar o percurso metodológico da pesquisa, traçando 

a trajetória que percorremos para responder à questão norteadora do presente estudo. Para tanto, 

propomos a organização do capítulo em três seções, com o intuito de propiciar melhor 

compreensão das informações que serão apresentadas. A primeira seção tem a finalidade de 

retomar a questão do estudo e caracterizar o tipo de pesquisa que foi desenvolvida. A segunda 

apresenta a caracterização do local da pesquisa e o perfil dos participantes; a terceira dedica-se 

à descrição dos instrumentos utilizados para a coleta de dados, bem como os procedimentos 

realizados durante a pesquisa.  

 
4.1 A natureza da pesquisa  

 
A pesquisa teve como foco principal o contexto das práticas e concepções dos docentes 

que têm por objeto de estudo o ensino de Matemática com os educandos envolvidos na dinâmica 

do Atendimento Educacional Hospitalar. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo principal 

compreender o processo de ensino da Matemática no âmbito do AEE em ambiente hospitalar, 

tendo como foco crianças com câncer matriculadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Partindo desse objetivo, construímos a seguinte questão de pesquisa: Como se dá o processo de 

ensino de Matemática no âmbito do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em 

ambiente hospitalar, voltado para crianças em tratamento oncológico e que se encontram nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental?  

Com o intuito de atender ao objetivo proposto, optamos pela pesquisa qualitativa. Essa 

abordagem, como mostram Minayo et al. (1994), preocupa-se com a compreensão da realidade 

humana que não pode ser mensurada em números nem na quantificação dos dados, indicando 

um trabalho com o mundo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.  

Como desdobramento, optamos pelo estudo de caso como tipo de pesquisa para 

direcionar o encaminhamento metodológico deste trabalho. Consideramos essa abordagem a 

mais adequada para responder à nossa questão de pesquisa, pois os estudos de caso “[...] visam 

à descoberta; enfatizam a interpretação em contexto; buscam retratar a realidade de forma 

completa e profunda; usam uma variedade de informações; revelam experiências vicárias, 

permitindo generalizações naturalísticas [...]” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 21-24).  
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Tendo em consideração essas características, o estudo de caso foi realizado com duas 

docentes que atuam no ambiente hospitalar. O fenômeno foi estudado no seu contexto buscando 

descrever, compreender e interpretar a sua complexidade, considerando sua particularidade. A 

imersão no ambiente da pesquisa nos possibilitou acompanhar a rotina das aulas de Matemática 

no hospital, tendo em conta os diferentes aspectos revelados por via da observação do fazer 

docente e da aproximação do objeto. Assim, foi possível detalhar as práticas pedagógicas que 

permeiam o ensino de Matemática, por meio de diferentes instrumentos de coleta dados, que 

serão descritos neste capítulo. 

 Dando sequência aos aportes metodológicos, apresentaremos a seguir o campo da 

pesquisa e os participantes. 

 
4.2 O campo de pesquisa e participantes 

 
O hospital pediátrico onde foi desenvolvida a pesquisa situa-se na região sul da Bahia 

e, por meio de um convênio de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, oferta às 

crianças em tratamento oncológico o Atendimento Educacional Especializado (AEE), também 

denominado de Classe Hospitalar.  

Para a realização do referido atendimento, o hospital providencia a estrutura física e a 

Secretaria Municipal de Educação disponibiliza os professores. Esse atendimento realiza-se nos 

diferentes ambientes do hospital frequentados pelos alunos/pacientes, como o Ambulatório 

Onco-Hematológico, no turno matutino, e a Enfermaria Oncopediátrica, no turno vespertino.  

O critério de escolha foi motivado pela minha experiência enquanto professora e 

coordenadora da Classe Hospitalar e pelo fato de o hospital apresentar um número considerável 

de crianças que têm a possibilidade de dar continuidade aos seus estudos em seu espaço. A 

escolha de realizar a pesquisa junto ao atendimento educacional às crianças especificamente 

com câncer se deu porque essa patologia provoca, normalmente, um período prolongado de 

internação e afastamento do espaço escolar. 

Atualmente, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizado no hospital 

atende, por meio de uma proposta individualizada e/ou coletiva, aproximadamente 40 alunos 

em tratamento oncológico por mês, contabilizando os atendimentos educacionais ocorridos no 

ambulatório e na enfermaria. 

Na enfermaria, é ofertado o atendimento didático-pedagógico e, no ambulatório, o 

atendimento psicopedagógico. Vale ressaltar que as crianças que frequentam o ambulatório, 

quando precisam de internação hospitalar, são encaminhadas à enfermaria. Assim, a mesma 

criança pode ter atendimento educacional nos dois espaços de tratamento de saúde. 
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As duas professoras participantes da pesquisa atendem crianças/adolescentes do 1º ao 

9º ano. As crianças de 0 a 5 anos são atendidas por outra professora. Nosso estudo tem como 

foco apenas aquelas que estão cursando os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

Na enfermaria oncopediátrica, a pretensão da professora é atender todas as crianças que 

se encontram na enfermaria, que é constituída por 6 leitos. No entanto, nem sempre isso 

acontece por conta da condição clínica da criança. 

No ambulatório onco-hematológico, a psicopedagoga atende, em média, três 

crianças/adolescentes por dia/turno. Essas crianças/adolescentes podem ter uma frequência 

semanal, quinzenal ou mensal no ambulatório. Assim, é com essa frequência que eles têm o 

atendimento psicopedagógico. 

 
4.2.1 O local da pesquisa: o hospital 

O hospital pesquisado localiza-se na região sul da Bahia e foi fundado no ano de 1953. 

Atende crianças de mais de 120 municípios pactuados por meio do convênio com o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e particular. A instituição é considerada centro de referência regional 

em atenção à saúde da mulher e da criança. Realiza em média, por ano, mais de 92 mil 

atendimentos. Desde 1995, é considerado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) como “Hospital Amigo da Criança”. 

A instituição dispõe de uma enfermaria pediátrica conveniada com o SUS, composta 

por 35 leitos destinados à internação de crianças de 0 a 14 anos de idade acometidas por diversas 

patologias, sala de medicação e posto de enfermagem. O hospital tem, em suas dependências, 

uma brinquedoteca especificamente para esse público. O funcionamento é no turno da tarde, 

sob o direcionamento de duas professoras da rede municipal de ensino.  

O hospital destina dois espaços para atendimento específico das crianças com câncer: 

um espaço onde passam por consultas médicas e tratamento com quimioterapia – o ambulatório 

onco-hematológico – e um espaço que é destinado à internação – a enfermaria oncopediátrica.  

O primeiro passo, antes de iniciar as ações da pesquisa, foi encaminhar o projeto à 

Comissão de Ensino e Pesquisa e Diretoria Médica do hospital para análise e autorização. Após 

análise, a Comissão de Ensino e Pesquisa emitiu o parecer de Aprovado para a solicitação de 

pesquisa e informou que a Carta de Anuência estava assinada e disponível para retirada no setor 

de Recursos Humanos. Após esse momento, anexamos esse documento (email) e o mesmo 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UESC 

para avaliação. O mesmo foi aprovado conforme o Parecer nº 3.641.896, de 15 de outubro de 

2019. 
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4.2.1.1 Contextualização do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Hospital 

Criança Feliz,24 em um município da região sul da Bahia  

 
 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) às crianças hospitalizadas no 

município pesquisado foi iniciado em 2003 por meio da parceria feita entre o Hospital e a 

Secretaria Municipal de Educação. O espaço disponibilizado inicialmente para o atendimento 

pedagógico foi a Brinquedoteca da Enfermaria Pediátrica, onde atuava uma professora25. No 

ano de 2004, foi firmada a parceria da Secretaria Municipal de Educação com a direção de uma 

Casa de Apoio do município que acolhe crianças em tratamento de saúde, juntamente com seus 

pais/responsáveis, advindas de outros municípios. A partir dessa parceria, o atendimento 

educacional seria estendido à enfermaria oncopediátrica, situada no mesmo hospital, e também 

à Casa de Apoio. 

No ano de 2008, encerrou-se a parceria entre o hospital e a Secretaria de Educação, que 

garantia o atendimento na brinquedoteca da enfermaria pediátrica onde atendia crianças e 

adolescentes de diversas patologias, continuando o atendimento educacional na enfermaria 

oncopediátrica e na Casa de Apoio. No ano de 2017, a parceria foi retomada e o trabalho 

pedagógico na Brinquedoteca foi reiniciado em novas instalações e com uma nova abordagem 

metodológica. 

No ano de 2011, mais um espaço hospitalar foi contemplado com o atendimento 

educacional, que foi a Unidade de Tratamento Oncológico. Nesse período, o atendimento 

educacional acontecia na Unidade de Adultos, local onde as crianças com câncer passavam por 

consultas, faziam quimioterapia e outros procedimentos ambulatoriais. Em 2014, com a 

inauguração do Ambulatório Oncopediátrico, as crianças passaram a ter um espaço próprio para 

o atendimento da sua faixa etária e, assim, as professoras também foram direcionadas para esse 

espaço de atendimento. 

Embora o atendimento educacional no contexto hospitalar pesquisado tenha sido 

iniciado há mais de 15 anos, ainda não há legislação municipal que assegure esse direito às 

crianças hospitalizadas.  

Apresentamos, no Quadro 20, para melhor compreensão do leitor, a organização do 

atendimento educacional nos diferentes espaços de atuação da Classe Hospitalar do campo de 

pesquisa: 

 

 
24 Nome fictício para preservar a identidade do local da pesquisa.  
25 Todas as professoras são efetivas da Rede Municipal de Ensino e alocadas na classe hospitalar. 
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  Quadro 20 – Organização do Atendimento Educacional no Hospital Criança Feliz 

Hospital Criança Feliz 

 

Setor 

Local de 

atendimento 

educacional 

Organização didático-

pedagógica 

Tipo de 

atendimento 

 

Enfermaria 

Oncopediátrica 

Brinquedoteca 
Acompanhamento 

didático-pedagógico 
Individual/coletivo 

Leitos 
Acompanhamento 

didático-pedagógico 
Individual 

Ambulatório 

Onco-

hematológico 

Sala de espera Oficinas ludopedagógicas Coletivo 

Sala específica 
Atendimento 

psicopedagógico 
Individual 

 

Enfermaria 

Pediátrica 

Brinquedoteca Oficinas ludopedagógicas Coletivo 

Leitos 
Acompanhamento 

didático-pedagógico 

Individual 

 Fonte: Elaboração da autora (2020). 

 

A equipe do atendimento educacional desenvolve suas atividades em diferentes espaços 

do hospital, como mostra o Quadro 20. O nosso estudo foi realizado em dois setores da unidade 

hospitalar: no ambulatório onco-hematológico e na enfermaria oncopediátrica.  

Salientamos que o trabalho da classe hospitalar que acontece na brinquedoteca da 

enfermaria se diferencia das atividades desenvolvidas por um brinquedista, profissional 

responsável por desenvolver um trabalho específico de mediação entre a criança e o brinquedo, 

mas sem finalidades pedagógicas. A instalação de brinquedotecas em hospitais pediátricos no 

Brasil tornou-se obrigatória a partir da Lei nº 11.104, de 21 de março de 2005, que em seu Art. 

1º determina: “Os hospitais que ofereçam atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, 

com brinquedotecas nas suas dependências”. (BRASIL, 2005). No contexto da pesquisa, esse 

espaço lúdico foi utilizado para o desenvolvimento das atividades da classe hospitalar. 

4.2.1.2 Enfermaria oncopediátrica 

A enfermaria oncopediátrica é composta por 6 leitos, sendo 5 leitos para internamento 

e 1 leito no quarto de isolamento destinado às crianças/adolescentes, posto de enfermagem, uma 
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brinquedoteca, um banheiro para crianças/adolescentes, um banheiro para acompanhantes e 

sala de higienização.  

O atendimento educacional pode acontecer na brinquedoteca ou no leito, dependendo 

da condição de saúde da criança no dia. O espaço da brinquedoteca é grande, climatizado e com 

área verde. É constituído por mobiliários próprios para crianças (1 mesa, 4 cadeiras, armários e 

estantes na altura das crianças) e mobiliários para adolescentes e adultos (1 mesa e 4 cadeiras), 

1 poltrona reclinável. No espaço, há uma pia com sabonete líquido e álcool em gel para 

higienização das mãos. 

No local, há um mural afixado na parede. Nele está escrita a temática que está sendo 

trabalhada no momento. Há também um mural móvel composto por atividades e produções das 

crianças/adolescentes. Na brinquedoteca, há um jogo de videogame Xbox, TV, livros 

paradidáticos, gibis, brinquedos e jogos, todos acessíveis às crianças e adolescentes. 

 
4.2.1.3 Ambulatório onco-hematológico 

O ambulatório onco-hematológico é o espaço mais recente do hospital, inaugurado no 

final de 2013. Tem por objetivo oferecer um serviço ambulatorial de oncologia pediátrica que 

seja adequado às demandas específicas de sua clientela, por meio de uma equipe 

multiprofissional. A equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

dentista, psicólogo, nutricionista, professoras e psicopedagogas. 

O ambulatório localiza-se no andar térreo. É composto por uma sala de espera com 

recepção e um espaço para a realização de oficinas ludopedagógicas, dois banheiros e um 

fraldário, sala de quimioterapia, onde fica o posto de enfermagem, sala de medicação e 

farmácia, sala de curativo, sala de coordenação de enfermagem, sala de pequenos 

procedimentos, um consultório médico, consultório em que uma psicóloga e uma médica 

atendem em dias alternados, consultório odontológico, consultório psicológico, sala de 

higienização. No subsolo, ficam sala da administração, sala de higienização, dois banheiros, 

farmácia, vestuário com banheiro, sala de arquivo, copa, sala da coordenação de enfermagem, 

sala de faturamento, auditório (local usado também para atendimento psicopedagógico das 

crianças de 0 a 5 anos de idade). Nesse auditório, fica localizada uma sala que é compartilhada, 

em turnos diferentes, entre o grupo de pesquisa dos estudantes de medicina da UESC e o 

atendimento psicopedagógico das crianças/adolescentes do Ensino Fundamental. 

A sala do atendimento psicopedagógico é pequena, pouco ventilada. Possui um quadro 

branco na parede utilizado para fixar ou escrever avisos às professoras. É composta por 1 mesa 

com 3 cadeiras para o atendimento das crianças maiores e adolescentes, 2 armários de aço e um 
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armário de placa de fibra de média densidade (MDF). Nos armários, são guardados os materiais 

de livraria, brinquedos, jogos pedagógicos, livros paradidáticos, gibis e material de apoio 

psicopedagógico. Esses materiais não ficam à disposição das crianças/adolescentes. Eles são 

escolhidos previamente pela psicopedagoga e usados no atendimento. 

 
4.2.2 Os participantes da pesquisa  

Os participantes da pesquisa foram duas professoras efetivas da rede municipal de ensino 

que lecionam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no contexto hospitalar, 

especificamente na Enfermaria Oncopediátrica e no Ambulatório Onco-hematológico. As 

docentes são identificadas com nomes fictícios, escolhidos pelas participantes, para preservar 

sua identidade. Foi garantida a oportunidade de desistir da pesquisa em qualquer momento do 

estudo. 

Após esses esclarecimentos, foi apresentado às participantes o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A) para que fosse lido e assinado. Foram informadas de 

que a pesquisadora estaria disponível para esclarecer dúvidas ou questionamentos que 

surgissem. Ao fim das explicações, foram acordados, entre a pesquisadora e as participantes, os 

trâmites para o desenvolvimento da pesquisa. Caso não apresentassem interesse em participar 

da pesquisa, poderiam devolver o TCLE em branco à pesquisadora. As duas professoras 

convidadas aceitaram participar da pesquisa. 

É imprescindível que seja estabelecida uma relação de respeito entre o pesquisador e os 

participantes, para que os compromissos firmados possam ser cumpridos por ambos e para que 

a pesquisa tenha um valor significativo para os envolvidos no processo. Por isso, a apresentação 

do projeto à equipe do AEE foi um momento singular, de conquista, como o início de um 

relacionamento ético e profissional. A apresentação foi marcada com antecedência, teve a 

duração de 10 minutos e aconteceu durante a reunião pedagógica, contando com a presença da 

pesquisadora, da diretora e das professoras. Foi assegurada a confidencialidade das informações 

que possibilitassem a identificação dos participantes. 

A pesquisadora assumiu o compromisso de manter as participantes informadas acerca do 

andamento da pesquisa e, ao final de sua realização, comunicar-lhes os resultados.  

Acreditamos que, para as professoras envolvidas, a pesquisa teve como benefício a 

oportunidade de realizar uma reconstituição das práticas e percepções docentes quanto à 

didática do ensino de Matemática, o que pode possibilitar impactos nas ações educacionais e 

beneficiar diretamente a organização da prática pedagógica e seu desenvolvimento. 
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4.2.3 Perfil das professoras 

 
A professora Geovana, 36 anos, é graduada em Pedagogia e especialista em 

Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar. Exerce a docência há 15 anos, 3 dos quais 

em Classe Hospitalar. Enquanto docente da escola comum, já lecionou no 1º e no 4º ano do 

Ensino Fundamental e na classe multisseriada. Atualmente, no Atendimento Educacional no 

hospital, atende crianças e adolescentes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com uma carga 

horária de 40 horas. 

A professora Mary, 56 anos, é graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia 

Clínica, Institucional e Hospitalar, em Formação Pedagógica para Educação Inclusiva e em 

Saúde Escolar. Enquanto docente da escola comum, já lecionou na Educação Infantil, no 1º e 

no 4º ano do Ensino Fundamental e na classe multisseriada. Atualmente, no Atendimento 

Educacional no hospital, atende crianças e adolescentes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

com uma carga horária de 40 horas. 

Organizamos o Quadro 21, que apresenta uma síntese do perfil das professoras e sua 

formação acadêmica, como pode ser visto a seguir: 

 

  Quadro 21 – Tempo de docência na educação e na classe hospitalar e formação acadêmica 
 

 

Professora 

 

Idade 
Tempo de 

serviço na 

educação 

Tempo de 

serviço na 

classe 

hospitalar 

Local do 

hospital em 

que atua 

Graduação Pós-Graduação 

Geovana 
36 

anos 
15 anos 3 anos 

Enfermaria 

Oncopediátrica 

Pedagogia Psicopedagogia 

Clínica, Institucional 

e Hospitalar 

Mary 
56 

anos 
22 anos 5 anos 

Ambulatório 

Onco-

Hematológico 

 

Pedagogia 

Psicopedagogia 

Clínica, Institucional 

e Hospitalar; 

Formação 

Pedagógica para 

Educação Inclusiva; 

Saúde Escolar. 

 
   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir das informações apresentadas, percebemos que as professoras estão acima dos 

30 anos, com uma diferença de idade entre elas de 20 anos. Proporcionalmente, o tempo de 

atuação docente apresenta uma diferença de 7 anos, enquanto o tempo de serviço na classe 
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hospitalar se aproxima, com uma diferença de apenas 2 anos. Compreendemos que a faixa etária 

e o tempo de serviço são significativos no que se refere à atuação docente. Assim, podemos 

inferir que as professoras já possuem um conjunto de experiências profissionais que produzem 

os saberes experienciais. De acordo com a explicação de Tardif (2014, p. 39): “[...] os 

professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes 

específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio”. Assim, 

acreditamos que esses saberes poderão corroborar com as práticas pedagógicas das professoras 

participantes da pesquisa.  

Conforme as informações contidas no Quadro 21, as duas docentes, além da graduação 

em Pedagogia, apresentam a continuidade da formação acadêmica em cursos de pós-graduação. 

Uma delas tem especialização em Psicopedagogia e a outra, além da Psicopedagogia, fez mais 

duas especializações. Queremos destacar, a partir dos dados, que, assim como foi apresentada 

uma diferença na idade e tempo de atuação docente, percebemos também essa diferença na 

quantidade de cursos de pós-graduação. Ou seja, a professora que tem maior idade possui 

também mais anos de experiência no ensino e maior quantidade de cursos de especialização. 

Podemos perceber um entrelaçamento entre tempo de experiência pessoal, profissional e 

formação docente. Essa articulação pode colaborar para o aperfeiçoamento da ação pedagógica 

do professor. Além dos saberes experienciais, Tardif (2014, p. 38) também destaca a 

importância dos saberes disciplinares para o exercício do trabalho docente que “são 

transmitidos nos cursos e departamentos universitários [...]. Os saberes das disciplinas emergem 

da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes”.  Nesse sentido, tanto a 

formação inicial quanto a formação continuada são relevantes para a constituição desses 

saberes. 

Conforme dados da entrevista, Mary não participou de nenhum tipo de curso sobre o 

ensino na classe hospitalar. Já Geovana informou que participou do curso de extensão, na 

modalidade de Educação a Distância (EAD), “Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento 

Educacional em Ambiente Hospitalar e Domiciliar", oferecido pelo Instituto de Biociências da 

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), com carga horária de 180 

horas, no período de 11/02/2019 a 31/07/2019. 

Quando questionadas sobre a participação em alguma formação continuada específica 

sobre Matemática ou que abordasse essa área do conhecimento, Mary informou que já fez há 

muito tempo o PROFA26 e outros dois cursos de cujos nomes não lembrava. Geovana disse que 

 
26 PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (2000): curso oferecido pelo governo federal 

com o objetivo de apresentar novas técnicas de alfabetização, originadas em estudos realizados por uma rede de 
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participou apenas de um curso especificamente sobre a Matemática, que foi o curso de extensão 

“Estudos Complementares em Educação Matemática – ECEM”, na Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), com carga horária de 100 horas, no ano de 2018. As duas professoras 

disseram ainda que, na formação em contexto mediada pela coordenadora da classe hospitalar, 

só houve, desde 2018, duas formações que abordaram o ensino de Matemática. 

Com base nos dados apresentados nesta subseção, podemos inferir que as participantes 

da pesquisa tiveram, na sua trajetória acadêmica até então, pouco acesso à formação voltada 

para a Educação Matemática, tendo em vista que a graduação em Pedagogia geralmente 

contempla apenas uma disciplina voltada para o ensino de Matemática. 

 

4.2.4 Perfil dos alunos 

 
Embora os alunos não sejam a parte estudada da pesquisa, faremos uma breve descrição 

das cinco crianças que foram atendidas pelas professoras no período em que fizemos o 

acompanhamento do trabalho docente. Duas crianças foram atendidas no ambulatório e quatro 

na enfermaria. Todas estavam em tratamento oncológico. Houve uma que foi atendida nos dois 

espaços hospitalares durante a pesquisa, conforme nos mostra o Quadro 22. Para preservar suas 

identidades, utilizamos nomes fictícios seguindo a ordem alfabética. 

 

     Quadro 22 – Perfil dos alunos 
 

Perfil dos alunos Atendimento hospitalar 

Nº Nome Idade Sexo 
Ano 

escolar 
Não frequenta a escola desde... Enfermaria Ambulatório 

1 Adão 8 M 3º junho de 2018 x  

2 Bento 7 M 1º maio de 2019 x  

3 Caio 6 M 1º junho de 2019 x  

4 Dina 10 F 3º 
Frequentou esporadicamente durante 

o ano de 2019 
 x 

5 Elen 9 F 2º Fevereiro de 2019 x x 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Conforme apresentado acima, as crianças atendidas pelas professoras durante a pesquisa 

têm faixa etária entre 6 e 10 anos de idade, sendo 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. As 

crianças estão matriculadas no 1º ciclo dos anos iniciais, período referente ao processo de início 

 
educadores de vários países. Disponível em: http://www.educabrasil.com.br/profa-programa-de-formacao-de-

professores-alfabetizadores/. Acesso em: 1 jun. 2020. 

 

http://www.educabrasil.com.br/profa-programa-de-formacao-de-professores-alfabetizadores/
http://www.educabrasil.com.br/profa-programa-de-formacao-de-professores-alfabetizadores/
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e consolidação da alfabetização. A maioria (3) das crianças frequentou apenas os primeiros 

meses de aula na escola, uma criança não frequentou a escola no ano da pesquisa e a outra foi às 

aulas apenas em alguns dias aleatórios.  

Durante a pesquisa, Elen foi atendida pela professora da enfermaria e, em outro 

momento, pela psicopedagoga, no ambulatório. Dina foi atendida duas vezes pela 

psicopedagoga no período da pesquisa. Adão, Bento e Caio foram atendidos somente por 

Geovana, na enfermaria. 

O período de tratamento refere-se ao tempo em que foi iniciada a quimioterapia; no 

entanto, o aparecimento dos sintomas é anterior a esses períodos. Por esse motivo, muitas 

crianças apresentam ausências regulares à escola, mesmo antes de terem um diagnóstico.   

A seguir, apresentaremos os instrumentos de coleta de dados empregados para a 

realização da pesquisa de campo. 

 

4.3 Instrumentos de coleta de dados 

 
Nesta fase, para o desenvolvimento da pesquisa, lançamos mão dos procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados, a fim de atingir os objetivos da pesquisa. Utilizamos como 

instrumentos: observação, análise documental, entrevista semiestruturada e diário de campo. 

Cada um desses instrumentos está descrito na subseção a seguir. 

 

4.3.1 A observação 

 
A observação é o momento em que o pesquisador ocupa “o papel de observador como 

participante, onde assume o papel em que a identidade do pesquisador e os objetivos do estudo são 

revelados ao grupo pesquisado desde o início” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 29). Assim, nesse 

momento, pesquisador e participantes estão envolvidos num processo em que ambos estão cientes 

da finalidade da pesquisa. 

As observações tiveram como foco as aulas de Matemática e como objetivo identificar 

os conteúdos, as estratégias e atividades priorizadas pelos professores no processo de ensino. 

Visando à efetividade desse instrumento, as observações foram guiadas por um roteiro, ficha de 

observação (ANEXO B), pois conforme Lüdke e André (2013, p. 25) “planejar a observação 

significa determinar com antecedência ‘o que’ e ‘o como’ observar. A primeira tarefa, pois, no 

preparo das observações é a delimitação do objeto de estudo”. 

O melhor espaço para compreender o modo de atuação do docente de Matemática nos 

hospitais é a partir da observação da sua prática pedagógica em classe hospitalar. Assim, é possível 

estabelecer as relações entre o real (o que acontece e como as ações são desenvolvidas nas aulas 
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de Matemática) e o ideal (as concepções e tendências da prática pedagógica e do ensino de 

Matemática). Nesse sentido, com a observação, buscamos também analisar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores no processo de ensino de Matemática e a relação com suas 

concepções. 

Apresentamos, no Quadro 23, o roteiro que norteou as observações das aulas/atendimento 

de Matemática: 

 
    Quadro 23 – Roteiro da observação 

 
Aspectos observados Finalidade 

 

1- Quantidade de crianças atendidas. 

 

Identificar a média de crianças atendidas diariamente pelas 

professoras. 

2- A organização e planejamento do trabalho 

docente para o ensino de Matemática na 

classe hospitalar. 

Analisar em que a organização e o planejamento da aula de 

Matemática no contexto hospitalar se assemelhavam e se 

diferenciavam do contexto escolar, dadas as peculiaridades das 

crianças em tratamento de saúde. 

3- As estratégias didático-pedagógicas 

utilizadas para o ensino de Matemática. 

Identificar quais as estratégias didático-pedagógicas utilizadas 

pelas professoras e se estavam em consonância com as suas 

concepções do ensino de Matemática. 

4- Conteúdos de Matemática de trabalhados 
Verificar quais os conteúdos de Matemática priorizados no 

ensino. 

5- O material didático-pedagógico utilizado 

na aula. 

Identificar quais os materiais didáticos utilizados e se o seu uso  

atendia aos fins pedagógicos. 

6- A relação professor-aluno no atendimento. 
Observar, por meio da interação entre as professoras e os 

alunos, qual o lugar destinado ao aluno no processo de ensino. 

   Fonte: Ficha de observação. 

      

Realizamos cinco observações na enfermaria oncopediátrica, entre os meses de 

novembro e dezembro do ano de 2019, somando um total de 14 horas. Uma observação aconteceu 

no leito e quatro observações na brinquedoteca (em um mesmo dia, foram realizadas as 

observações no leito e na brinquedoteca; contabilizamos nesse dia duas observações, uma em cada 

espaço).  

No ambulatório onco-hematológico, foram realizadas três observações durante o mês de 

março do ano de 2020, totalizando 7 horas. Todos os atendimentos psicopedagógicos observados 

foram realizados individualmente. Já os atendimentos pedagógicos na enfermaria, em alguns 

momentos aconteceram individualmente e em outros em dupla, conforme explicitado no Quadro 

24. 
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     Quadro 24 – Quantidade de crianças por atendimento 
 

Nº 

Observação 
Enfermaria Oncopediátrica Ambulatório Onco-Hematológico 

 Data 
Carga 

Horária 
Criança Atendida Data 

Carga 

Horária 
Criança Atendida 

1 13/11/2019 3h30 Adão 09/03/2020 2h30 Dina 

2 20/11/2019 3h30 Caio 16/03/2020 2h30 Dina 

3 05/12/2019 3h30 Bento e Elen 18/03/2020 2h Elen 

4 11/12/2019 3h Bento e Elen ________ _____ ___________ 

5 11/12/2019 30min. Bento27 ________ _____ ___________ 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.3.2 Análise documental 

 
Concomitante ao período de observação, foi realizada uma pesquisa documental, pois de 

acordo com Lüdke e André (2013, p. 39):  

 
[...] os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. 

Representam ainda uma fonte ‘natural’ de informação. Não apenas uma fonte de 

informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre esse mesmo contexto.   
 

 
Considerando a importância desse instrumento, uma das fontes consultadas foi o 

planejamento das professoras, com o fim de identificar os conteúdos, as estratégias e atividades 

definidas no plano didático para realizar o processo de ensino de Matemática. Nas figuras 2 e 

3, apresentamos o modelo do plano de aula adotado no atendimento didático-pedagógico e no 

psicopedagógico; neste último, o plano é chamado de Ficha de Acompanhamento: 

 
   Figura 2 – Modelo do plano de aula do atendimento didático-pedagógico 

  Fonte: Plano de aula do atendimento didático-pedagógico. 

 

 
27 Esse atendimento aconteceu no leito e os demais, na brinquedoteca. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR E DOMICILIAR 

ESPAÇO DE ATENDIMENTO: 

  PROFESSORA:      

  EIXO TEMÁTICO:  

 

DATA OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS/HABILIDADES ESTRATÉGIAS 
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  Figura 3 – Modelo da ficha de acompanhamento do atendimento psicopedagógico 

  Fonte: Registro de acompanhamento psicopedagógico. 

 

A professora Geovana, do atendimento didático-pedagógico (Enfermaria), elabora um 

plano de aula por dia e adequa as estratégias e conteúdos às necessidades de cada aluno. Já no 

atendimento psicopedagógico (Ambulatório), é elaborada uma ficha de acompanhamento para 

cada aluno.  

 Ainda nessa fase, solicitamos a Geovana e a Mary, acesso às atividades e jogos 

propostos às crianças, pois são os maiores reveladores do conteúdo que foi ensinado.  

Os Quadros 25 e 26 apresentam a classificação dos conteúdos de Matemática e uma 

síntese das estratégias didático-pedagógicas utilizadas para ensiná-los. As informações 

apresentadas tiveram como fonte o planejamento das professoras e as observações registradas 

no diário de campo durante o acompanhamento das atividades das docentes. Os conteúdos 

(objeto de conhecimento) serão classificados partindo da unidade temática, conforme a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), para garantir uniformidade da 

terminologia.  

 
  Quadro 25 – Objetos de conhecimento e estratégias didático-pedagógicas na Enfermaria  

(continua) 

Unidade 

Temática 

Objeto de 

conhecimento 

Estratégias didático-pedagógicas 

Números Contagem de 

números 

naturais 

A partir da sequência didática do tema Natal, com a leitura da história “Um 

anjo visita Maria”, a professora utilizou o jogo da trilha do Natal com 

numerais de 1 a 40 para trabalhar contagem. Explicou as regras do jogo e 

como jogar. Durante o jogo, a professora acompanhava a contagem e 

intervinha quando a criança tinha dúvidas ou errava, sempre perguntando se 

a criança tinha certeza da resposta, estimulando-a pensar. 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR E DOMICILIAR 

REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO 

 

NOME:    IDADE:    

PROFISSIONAL:  

 

DATA HABILIDADES 

(Indicadores de 

Acompanhamento) 

INTERVENÇÕES 

REALIZADAS 

DESEMPENHO DA CRIANÇA/ 

ADOLESCENTE 
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   Quadro 25 – Objetos de conhecimento e estratégias didático-pedagógicas na Enfermaria  

(continua) 

Unidade 

Temática 

Objeto de 

conhecimento 
Estratégias didático-pedagógicas 

 
Cálculo mental 

de adição 

A estratégia utilizada foi um jogo de trilha composto por 2 peças de dominó 

em cada casa. A professora explicou as regras e como jogar. Depois, mostrou 

3 carros de cores diferentes e solicitou que a criança escolhesse um. O carro 

seria movimentado na trilha à medida que o dado fosse lançado. Quando 

mudava de casa, pedia para a criança contar os pontos de cada peça de dominó 

e depois somar.  O cálculo era feito mentalmente e sem registro em papel. 

Quando a criança apresentava dificuldade ou insegurança, a professora a 

orientava a usar os dedos para somar. Esse procedimento se repetiu durante 

toda a partida do jogo. 

 

Sequência de 

cores e 

sequência de 

números 

naturais (1 a 50) 

A professora iniciou o atendimento com a leitura compartilhada do livro 

paradidático “A cor de Coraline”, destacando a sequência de cores 

apresentada no texto. Depois, perguntou se a criança lembrava qual era a 

sequência das cores e entregou uma atividade em papel ofício, onde era 

solicitado que pintasse os círculos de acordo com a sequência de cores que 

aparecia na história. A seguir, com a massa de modelar, apresentou uma 

sequência de cores e pediu para a criança repeti-la. Depois, entregou uma 

atividade e solicitou que a criança completasse, com os números que 

faltavam, a sequência de 1 a 50.  A professora acompanhou a realização da 

atividade perguntando qual seria o próximo número da sequência e 

lembrando à criança quando ela se esquecia de registrar algum algarismo. 

Geometria 

Figuras 

geométricas 

planas 

A partir da sequência didática do livro paradidático “Se a criança governasse 

o mundo”, a professora apresentou para a criança um desenho com a frase 

“Se a criança governasse o mundo... estaria aqui e acolá, em todo lugar”. Ao 

lado da frase, havia a imagem de um foguete composto por formas 

geométricas. Mostrou a imagem para a criança e lhe pediu que nomeasse as 

formas geométricas. Depois, entregou massa de modelar para a criança 

manusear e, em seguida, solicitou que construísse formas geométricas usando 

palito de dente e a massa. Depois, disponibilizou formas geométricas de 

E.V.A para a criança manusear e nomear. A seguir, solicitou que o aluno 

construísse um robô de papel colorido usando formas geométricas, a partir do 

modelo disponibilizado. Em todas as atividades, a professora estimulava a 

criança a identificar as formas, perguntava se a criança tinha certeza da 

resposta quando errava, dava dicas e dizia o nome da forma quando a criança 

não conseguia identificá-la. 
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    Quadro 25 – Objetos de conhecimento e estratégias didático-pedagógicas na Enfermaria  

                                                                                                                                                (conclusão)     

Grandezas 

e Medidas 

Medidas de 

tempo 

A professora exibiu no celular o vídeo “Noite feliz” e relembrou o que falou 

na aula anterior sobre a temática. Depois, exibiu o calendário e perguntou se 

a criança já tinha visto um daquele. Em seguida, mostrou os dias da semana, 

o mês, o ano e fez questionamentos do tipo: que dia da semana é hoje? Qual 

a data do Natal? Em qual dia da semana será o Natal? Depois, explicou que 

data do feriado era destacada em vermelho e, por isso, o dia 25 de dezembro 

era grafado nessa cor. Depois, perguntou a data de aniversário da criança e 

lhe pediu que a identificasse no calendário. A seguir, disse o ano vigente, 

mostrou o dia atual no calendário e perguntou que dia “foi ontem”. Explicou 

que era importante saber os dias da semana e deu como exemplo o dia em 

que normalmente as crianças têm alta e ensinou como procurá-lo no 

calendário e contar os dias que faltam para a alta hospitalar. 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os objetos de conhecimento Medidas de tempo e Cálculo mental de adição foram 

trabalhados no mesmo dia. Optamos por colocá-los separados no quadro para melhor 

organização. Conforme nos mostra o Quadro 25, no período de acompanhamento da prática 

pedagógica de Geovana, não foram contempladas as unidades temáticas Álgebra e 

Probabilidade e Estatística. Os conhecimentos de Matemática eram introduzidos a partir da 

temática que estava sendo trabalhada. Apresentamos abaixo o Quadro 26 com a classificação 

dos conteúdos (objeto de conhecimento) trabalhados no atendimento psicopedagógico, no 

ambulatório, e uma síntese das estratégias didático-pedagógicas: 

 

     Quadro 26 – Objetos de conhecimento e estratégias didático-pedagógicas no Ambulatório 

      (continua) 

Unidade 

Temática 

Objeto de 

conhecimento 

Estratégias didático-pedagógicas 

Números 

 

Valor 

posicional dos 

números 

naturais 

A psicopedagoga iniciou o atendimento perguntando à criança onde 

podemos encontrar os números e falou da presença dos números no 

cotidiano. Na sequência, perguntou se tinha algum número com mais valor 

que outro. Depois fez a leitura da história “O valor de cada um”, com pausas 

para questionamentos e diálogo com a criança. Entregou um quadro mágico  

e pediu para a criança registrar os numerais. Em seguida, mostrou o jogo 

“Disco mágico”, apresentou as peças que o compõem e explicou as regras 

do jogo. O tabuleiro do jogo era dividido em três cores: amarela, verde e 

vermelha, que valiam respectivamente 1, 10 e 100 pontos. Durante o jogo, a  
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     Quadro 26 – Objetos de conhecimento e estratégias didático-pedagógicas no Ambulatório  

    (continua) 

Unidade 

Temática 

Objeto de 

conhecimento 

Estratégias didático-pedagógicas 

Números 

 

Valor 

posicional dos 

números 

naturais 

 

professora perguntava em qual cor tinha caído a ficha, qual o valor da cor e 

o valor de pontos alcançados. Depois entregou uma ficha para ser preenchida 

durante o jogo, onde seria colocado o nome de cada jogador, a pontuação 

feita em cada jogada e o valor total de pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

 

 

Adição de 

números 

naturais 

A psicopedagoga iniciou o atendimento perguntando à criança o que usamos 

para registrar o que contamos. Pediu para a criança representar no ábaco 

quantas pessoas havia na sala (3). Solicitou que ela registrasse o valor no 

quadro mágico. Depois perguntou se os números sempre existiram da forma 

como são hoje. Em seguida, mostrou uma atividade escrita com o título “O 

número na minha vida”. Explicou que a menina iria registrar o número que 

era importante na vida dela. Na sequência, fez a leitura de uma história em 

quadrinhos com o título “Como foi que criou os números”. Mostrava a 

imagem e explicava. Perguntou qual operação seria usada para representar a 

junção das quantidades, se seria adição ou subtração, indagou se estava 

tirando ou juntando as ovelhas. Depois, perguntou qual símbolo seria 

colocado entre os números para representar a soma. A seguir, apresentou 

uma atividade onde constavam operações de adição para a criança resolver, 

registrar o resultado e procurar entre as palavras soltas o nome 

correspondente ao resultado da soma. Por fim, foi recortado um jogo da 

memória da adição. Para realizar cada operação, a criança contava com o 

auxílio do ábaco.  

Grandezas e 

Medidas 

Sistema 

Monetário 

Brasileiro 

A psicopedagoga iniciou o atendimento mostrando para a criança uma 

caixinha de papelão com tampa de encaixar contendo dinheiro (de 

brinquedo). Apontando as cédulas, perguntava o valor de cada nota (2, 5, 10, 

20, 50 e 100 reais). Depois perguntou qual era o nome do nosso dinheiro 

(Real) e o nome do dinheiro de papel (cédula). Dispôs as cédulas sobre a 

mesa e perguntou qual delas tinha maior e menor valor e por que e quantas 

cédulas de 10 reais eram necessárias para formar 100 reais. Na sequência, 

disse que as notas eram um jogo que se chamava de dominotas. Após 

jogarem, perguntou se a criança sabia como as pessoas antigamente faziam 

para comprar as coisas. Mostrou o livro “A origem do dinheiro”. Após a 

leitura, disse que as pessoas costumam fazer lista de compras e solicitou que 

a menina fizesse, no quadro mágico, uma lista com os 3 produtos que a sua 

 família mais comprava. Mostrou um minicartaz com o título “Olha que legal 

a loja da Nina” e solicitou que a criança dissesse quanto custava cada 

produto e qual era o mais barato. Mostrou a cédula de 10 reais e questionou  
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    Quadro 26 – Objetos de conhecimento e estratégias didático-pedagógicas no Ambulatório  

  (conclusão) 

Unidade 

Temática 

Objeto de 

conhecimento 

Estratégias didático-pedagógicas 

Grandezas 

e Medidas 

Sistema 

Monetário 

Brasileiro 

o que dava para comprar na loja da Nina com aquele valor. Depois, 

apresentou duas cartelas com valores de dinheiro referentes a centavos e 1 

real para fazer um jogo de bingo. À medida que sorteava uma moeda, a 

docente a mostrava para a criança, perguntava qual era seu valor e solicitava 

que ela o identificasse em sua cartela.  

    Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Como vemos no Quadro 26, os objetos de conhecimento trabalhados durante o período 

de acompanhamento dos atendimentos psicopedagógicos contemplaram apenas as unidades 

temáticas Números e Grandezas e Medidas. Embora essas mesmas unidades temáticas tenham 

sido trabalhadas no atendimento didático-pedagógico, os objetos de conhecimento foram 

diferentes. Enquanto no atendimento psicopedagógico, na unidade temática Medidas e 

Grandezas, foi trabalhado o objeto de conhecimento Sistema Monetário Brasileiro, no 

atendimento didático-pedagógico foram trabalhadas as Medidas de Tempo. Na unidade 

temática Números, os objetos de conhecimento se assemelham, mas não são propriamente 

iguais. Enquanto no atendimento didático-pedagógico os conhecimentos matemáticos eram 

introduzidos a partir de uma temática que estava sendo trabalhada no período, no atendimento 

psicopedagógico os conhecimentos matemáticos eram contextualizados a partir de uma breve 

história sobre o conteúdo em estudo. 

Consultamos também o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) das crianças, visto 

que o julgamos importante para a compreensão da trajetória escolar dos alunos durante o 

período de tratamento de saúde. Esses dados permitiram conhecer as habilidades e/ou 

conhecimentos matemáticos identificados pela psicopedagoga na atividade diagnóstica 

realizada com as crianças. Todas as crianças atendidas na enfermaria, em algum momento, 

foram atendidas pela psicopedagoga do ambulatório; por isso, a profissional dispõe do PDI 

dessas crianças. No Quadro a, apresentamos o diagnóstico de Matemática conforme documento 

consultado: 
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    Quadro 27 – Diagnóstico de Matemática das crianças feito pela psicopedagoga 

Nome 
Local de atendimento 

Diagnóstico de Matemática 
Enfermaria Ambulatório 

Adão x 

 Realiza sequência numérica até 10 manuseando jogos. Na atividade, não 

relacionou número ao numeral, não identificou formas geométricas, e 

reconhece as cores primarias. 

Bento x 

 Reconhece algumas cores primárias, escreve alguns numerais espelhados. 

Não reconhece as formas geométricas, tem dificuldade para diferenciar 

dentro/fora, em cima/embaixo, tamanhos e formas dos objetos, 

lateralidade, espacialidade. 

Caio x 

 Apresentou nível três 28  em sua avaliação cognitiva, pois consegue 

serializar, ordenar e agrupar coisas em classes, com base em características 

comuns. Reconhece as formas geométricas em jogos, brinquedos e 

desenhos e consegue realizar seu traçado para exemplificá-las sem recorrer 

ao modelo. Realiza sequência numérica, desenvolve operações de adição 

e subtração de forma simples, sem estar associada a um contexto. 

Dina  x 

Reconhece as cores primárias. Não associa número/numeral ao verbalizar 

a idade. Apresenta dificuldade em distinguir o que são letras e o que são 

números ao escrever. Ao brincar, não identifica nem associa as formas 

geométricas a outros objetos. 

Elen x x 

Apresentou nível três em sua avaliação cognitiva, pois consegue serializar, 

ordenar e agrupar coisas em classes, com base em características comuns. 

Reconhece as formas geométricas em jogos, brinquedos e desenhos e 

consegue realizar seu traçado para exemplificá-las sem recorrer ao modelo. 

Realiza sequência numérica, desenvolve atividades de adição e subtração   

compreendendo a ideia de juntar e tirar. 

 
    Fonte: Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) elaborado pela psicopedagoga. 

 

Nesse quadro, percebemos que, embora a idade das crianças varie de 6 a 10 anos de 

idade, seus conhecimentos matemáticos estão aproximados. É possível dividi-las em dois 

grupos. Um grupo, composto por Adão (8 anos), Bento (7 anos) e Dina (10 anos), com 

conhecimentos elementares em Matemática correspondentes ao 1º ano do Ensino Fundamental; 

e o outro grupo, formado por Caio (6 anos) e Elen (9 anos), que parecem ter conhecimentos 

matemáticos um pouco mais ampliados.  

 

 
28 O documento (PDI) não relata quais são os conhecimentos referentes ao nível três da avaliação cognitiva nem 

em qual nível se encontram Adão, Bento e Dina. 
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4.3.3 A entrevista 

Outro instrumento de coleta de dados empregado para o desenvolvido desta pesquisa foi 

a entrevista semiestruturada. De acordo com Lüdke e André (2013, p. 34), “a grande vantagem 

sobre outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”. No entanto, 

esse instrumento exige do pesquisador paciência, boa expressão oral, perspicácia para ler as 

expressões dos entrevistados, a linguagem corporal, entonação da voz, gestos, entre outros. 

A entrevista foi realizada com duas professoras que lecionam Matemática no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) no hospital. Tendo em vista a importância desse 

instrumento, esse momento foi o mais denso, já que aconteceu de forma paralela, ora com 

observações das aulas de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ora com as 

entrevistas realizadas com essas professoras.  

Segundo Lüdke e André (2013), a entrevista semiestruturada tem como ponto de partida 

um esquema básico, que não é aplicado com rigidez e, assim, possibilita ao entrevistador fazer 

as adaptações necessárias. Nesse sentido, as entrevistas (ANEXO C) foram guiadas por um 

roteiro e tiveram como objetivos conhecer o perfil dos participantes, suas concepções em relação 

ao ensino da Matemática e como organizam suas práticas pedagógicas. 

As entrevistas foram previamente agendadas, considerando a disponibilidade de horário 

das professoras, gravadas e, em seguida, transcritas. Tais entrevistas possibilitaram que as 

participantes da pesquisa tivessem mais liberdade para expressar suas opiniões, seus anseios e 

percepções, de forma que se sentissem seguras nesse relacionamento. 

Organizamos a entrevista em três partes: a parte I, denominada “Identificação do 

participante/professor”, na qual buscamos traçar o perfil das professoras (apresentado na 

subseção “Participantes da pesquisa”). Para isso, foram apresentadas, na primeira parte, doze 

questões, sendo que as três primeiras correspondiam ao perfil pessoal e as seguintes ao perfil 

profissional. A seguir, será exibida uma figura com essas questões: 

 
   Figura 4: Parte I do roteiro da entrevista 

 

   Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 

Parte I – Identificação do participante/professor 

1. Nome:                           2. Idade/Faixa etária:  3. Sexo:    

4. Graduação:  5. Pós-graduação:  6. Carga horária: 

7. Tempo de serviço na docência:  8. Tempo de docência na Classe  Hospitalar 

9. Em qual ano você já lecionou?  10. Atualmente, para crianças de quais anos você realiza o 

atendimento pedagógico?   11. Você já fez algum curso referente ao ensino na Classe 

Hospitalar?    12. Participa de alguma formação continuada? Alguma 

formação específica sobre Matemática ou que aborde a Matemática? 
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A parte II, denominada “A relação com a Matemática”, é formada por cinco perguntas 

norteadoras do estudo, numeradas de 13 a 17. Essas questões estarão presentes no decorrer da 

análise e serão discutidas com o aprofundamento necessário. Com essa parte da entrevista, 

buscamos conhecer não só aquilo que foi dito pelas participantes sobre a sua relação com a 

Matemática, mas também o que se encontra implícito nas suas palavras.  

 

     Figura 5: Questão 13 do roteiro da entrevista 

 

 

             

 

                   Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 

 

Com a questão 13, procuramos entender a visão que as professoras têm da Matemática, 

buscando indícios de suas concepções. Esses dados nos revelam também a relação das docentes 

com essa área do conhecimento. De acordo com Fiorentini (1995, p. 4), “[...] a forma como 

vemos/entendemos a Matemática tem fortes implicações no modo como entendemos e 

praticamos o ensino de Matemática e vice-versa”. Nesse sentido, consideramos que essa 

questão será pertinente também para nos ajudar a compreender a prática pedagógica das 

docentes. 

     Figura 6: Questão 14 do roteiro da entrevista 

 
    Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 

 

A questão 14 teve a finalidade de resgatar as memórias das participantes sobre a 

Matemática na sua vida escolar. Nesse momento, foi possível às docentes refletir sobre as 

influências que os ex-professores exerceram sobre o seu gosto pela Matemática no período de 

escolarização.  

 
               Figura 7: Questão 15 do roteiro da entrevista 

       Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 

 
 

Com a questão 15, buscamos compreender se as participantes gostavam de ensinar 

Matemática. Tentamos desvelar a relação entre as suas concepções e o gosto pela Matemática 

enquanto docentes, bem como os fatores que o influenciaram. Cury (1999, p. 40) menciona que 

“Os professores de Matemática concebem a Matemática a partir das experiências que tiveram 

como alunos e professores, do conhecimento que construíram, das opiniões de seus mestres”. 

14. Enquanto estudante, como era o seu gosto pela Matemática? 

13. Para você, o que é Matemática? 

 

15. Enquanto professora, qual é o seu gosto pela Matemática? 
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Nesse sentido, inferimos que as experiências vivenciadas pelas professoras enquanto 

estudantes, e também no seu processo formativo, podem influenciar o seu gosto pela 

Matemática enquanto docentes.  

 
         Figura 8: Questão 16 do roteiro da entrevista 

 

 

 

 

            Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 
 

  

Buscando entender como as professoras compreendem o ensino de Matemática, 

elaboramos a questão 16. Como podemos perceber, as questões até aqui apresentadas estão 

interligadas. O conjunto das suas respostas vai possibilitar que tenhamos uma visão do todo e, 

assim, que alcancemos o nosso objetivo com a entrevista. Acreditamos que é importante 

entender o que o professor pensa acerca da Matemática e do seu ensino, para melhor 

compreender a sua prática pedagógica. 

 
    Figura 9: Questão 17 do roteiro da entrevista 

 
    
   Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 
 
 
Tendo em vista que as participantes da pesquisa são pedagogas e a sua formação não 

contempla os conteúdos de Matemática, sentimos a necessidade de ter pelo menos uma noção 

dos conhecimentos matemáticos das docentes. Para tanto, elaboramos a questão 17. Sobre a 

formação dos pedagogos para o ensino de Matemática, Nacarato (2010, p. 22) destaca: 

 
Podemos, então, dizer que as futuras professoras polivalentes têm tido poucas 

oportunidades para uma formação matemática que possa fazer frente às atuais 

exigências da sociedade e, quando ela ocorre na formação inicial, vem se pautando 

nos aspectos metodológicos. 
 

 
Nesse sentido, percebemos uma lacuna no que se refere aos conteúdos de Matemática 

na formação do pedagogo. Consideramos pertinente, para o nosso estudo, conhecer como as 

professoras avaliam seu conhecimento matemático. No âmbito da pesquisa, esse 

questionamento possibilitou um momento de reflexão, conforme relataram as participantes. 

 
   Figura 10: Questão 18 do roteiro de entrevista 

    Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 

 

17. Como você avalia o seu conhecimento de Matemática? 

 
 

18. Com qual conteúdo de Matemática você mais se identifica? Por quê? 

 

 

 
 
 

16. Para você, o que é ensinar Matemática? 
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Com a questão 18, buscamos identificar o conteúdo de Matemática de que as professoras 

mais gostam e saber se há relação com o nível de conhecimento que se tem dele. Caso não haja 

relação, intentamos desvelar os motivos que fundamentam as respostas das docentes.  

Com a parte III, denominada “O ensino de Matemática”, procuramos conhecer e 

compreender os aspectos que influenciam a organização do ensino de Matemática e a prática 

pedagógica das professoras. Essa parte da entrevista foi formada por oito questões, numeradas 

de 19 a 27. Essas questões, assim como as da parte II, foram analisadas com a devida 

profundidade no capítulo de análise dos dados. 

 
    Figura 11: Questão 19 do roteiro da entrevista 

    Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C 

 
 

Com a questão 19, buscamos identificar o tempo destinado ao ensino de Matemática. 

Essa informação pôde nos revelar que o ensino de Matemática não é negligenciado no 

Atendimento Educacional no contexto hospitalar pesquisado. 

 

          Figura 12: Questão 20 do roteiro da entrevista 

         Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 

 
 

O Atendimento Educacional no hospital tem características próprias. Nesse sentido, 

buscamos, por meio da questão 20, compreender como as professoras planejam as aulas de 

Matemática e saber se há aspectos peculiares a serem considerados para o planejamento. 

Entendemos que o planejamento expressa a intencionalidade do professor e revela a sua visão 

sobre o aluno, o ensino, a aprendizagem e o que está sendo ensinado. 

 

      Figura 13: Questões 21 e 22 do roteiro da entrevista 

      Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C 

 

As questões 21 e 22 nos possibilitam ter uma visão mais minuciosa da organização do 

ensino de Matemática no contexto pesquisado. Compreendemos que a definição dos conteúdos 

19. Normalmente, quantos atendimentos pedagógicos semanais você disponibiliza para ensinar 

Matemática? 

 
 
 
 

20. Como acontece o planejamento da aula de Matemática? Quais os critérios que você adota para 

planejar? 

 

 
 
 
 

21. Como acontece o acompanhamento pedagógico de Matemática destinado às crianças hospitalizadas 

(planejamento das atividades; plano de aula; metodologia de ensino; duração das aulas)? 

 

22. Como são organizados ou definidos os conteúdos de Matemática? Quais os conteúdos mais trabalhados? 
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e a metodologia utilizada para abordá-los revelam como o professor concebe a disciplina e o 

seu ensino. Libâneo (2005, p. 3) destaca que “[...] o modo como os Professores realizam seu 

trabalho, selecionam e organizam os conteúdos escolares, ou escolhem as técnicas de ensino e 

a avaliação, tem a ver com pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou implicitamente." 

Assim, entendemos que as respostas das professoras nos revelam também o aporte teórico que 

sustenta a organização do seu ensino.  

 
     Figura 14: Questão 23 do roteiro da entrevista 

     Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 
 
 
A questão 23 está relacionada aos materiais didáticos utilizados na aula de Matemática. 

Nosso intuito foi identificar os recursos pedagógicos que são priorizados e entender em quais 

critérios as professoras se baseiam para defini-los. No Quadro 28, apresentamos os materiais 

didáticos indicados pelas professoras na entrevista. 

 

   Quadro 28 – Recursos didáticos 

Recursos didáticos utilizados 

Enfermaria Oncopediátrica Ambulatório Onco-Hematológico 

  

Material dourado, blocos lógicos, calculadora, fita 

métrica, tangram, relógios, formas geométricas, 

jogos em geral, dominó de adição, jogo da velha, 

quebra-cabeça, jogo da memória de adição e 

subtração, trilha, jogos de tabuleiro.  

 

Material dourado, ábaco, blocos lógicos, jogo da 

velha, dama, dominó, pega-varetas, jogo da memória. 

 

 
   Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 
Conforme já discutido em capítulos anteriores, as especificidades do contexto hospitalar 

interferem no fazer docente, uma vez que requerem, em algumas situações, uma atuação distinta 

das realizadas na sala de aula da escola comum. Assim, a fim de compreender se as professoras 

consideravam necessário diferenciar a metodologia do ensino de Matemática no contexto 

hospitalar, elaboramos a questão 24.  

 

23. Como acontece a escolha do material de apoio didático nas aulas de Matemática? Quais são mais 

utilizados? 
 
(   ) Material dourado         (   ) Ábaco           (   ) Blocos lógicos            (   ) Soroban 

 
(   ) Vídeo            (   ) Escala cusinare           (   )  Computador               (   ) Jogos. Quais? 
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    Figura 15: Questão 24 do roteiro da entrevista 

    Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 
 
 
Na sequência, com a questão 25, procuramos identificar possíveis dificuldades das 

professoras para ensinar Matemática e se o fato de ter ou não dificuldades está associado a 

fatores específicos da atuação no ambiente hospitalar ou à relação das docentes com a 

disciplina. 

 
 Figura 16: Questão 25 do roteiro da entrevista 

 

 
        Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C.  
 
 
Com a questão 26, buscamos identificar os fatores que se configuravam para as 

professoras como desafios para o ensino no contexto hospitalar e também os aspectos 

facilitadores do desenvolvimento da sua prática pedagógica nesse espaço.  

 
     Figura 17: Questão 26 do roteiro da entrevista 

     Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C.  

 

Finalizando, a questão 27 nos possibilita entender como as crianças são agrupadas no 

Atendimento Educacional no contexto hospitalar. A partir daí, buscamos entender se a forma 

de agrupamento das crianças influencia no planejamento docente. 

 
   Figura 18: Questão 27 do roteiro da entrevista 

   Fonte: Extraído do roteiro da entrevista que consta no Anexo C. 
 
 
Ao longo da entrevista, as professoras solicitaram um tempo para pensar antes de 

responder a algumas perguntas. A questão 13 só foi respondida pelas participantes alguns dias 

depois. As docentes relataram que as perguntas da entrevista fizeram-nas refletir sobre a sua 

prática pedagógica de Matemática. Consideramos esse relato positivo – pois, segundo 

Fiorentini (1995, p. 3), “cada professor constrói idiossincraticamente seu ideário pedagógico a 

partir de pressupostos teóricos e de sua reflexão sobre a prática”.   

   25. Você tem alguma dificuldade com o ensino de Matemática? Qual? 

 

 
 

 
 
 
 

24. Para você, há alguma diferença metodológica entre ensinar Matemática na escola e ensinar no hospital?   

Por quê? 
 
 

26. Em sua opinião, quais os maiores limites/dificuldades e os maiores avanços/facilidades do trabalho na 

classe hospitalar? 

 

 

 
 

 
 
 
 

27. As crianças são organizadas por ano escolar? Se não, como você organiza seu planejamento? 
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Uma análise mais detalhada dos dados presentes nesta subseção constará no capítulo 

“Análise dos Dados”. 

 

4.3.4 Diário de campo 

 
Esse instrumento foi o espaço no qual foram registradas as pequenas nuances das ações, 

expressões dos participantes da pesquisa, onde se consolidam na escrita situações sutis como 

olhares, gestos, sorrisos, que são carregados de significados, com a finalidade de interpretar os 

fatos observados e dar sentido aos discursos dos participantes. De acordo com Macedo (2010, 

p. 134): 

 
Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o gênero diário 

é, em geral, utilizado como forma de conhecer o vivido dos atores pesquisados, 

quando a problemática da pesquisa aponta para a apreensão dos significados que os 

atores sociais dão à situação vivida. O diário é um dispositivo na investigação, pelo 

seu caráter subjetivo, intimista.  
 
 
Desse modo, entendemos que esse instrumento, por se tratar de um espaço onde são 

registradas as impressões do pesquisador, não é isento de subjetividade. Entretanto, buscamos 

garantir o compromisso ético com os participantes da pesquisa e o contexto que adentramos.  

Foram registradas minuciosamente, no Diário de Campo, as práticas de ensino de 

Matemática, as falas das professoras e das crianças, as expressões afetivas entre professor-aluno 

que tinham relação direta com o objeto e objetivos da pesquisa, a rotina das professoras, o 

horário de início e fim do atendimento pedagógico e psicopedagógico, as interferências externas 

durante os atendimentos educacionais; os objetivos, as estratégias das professoras para 

incentivar as crianças a aceitarem o atendimento educacional, além de observações de outras 

situações que julgamos pertinentes.  

 

4.3.5 Produto educacional 

 
Os Mestrados Profissionais, conforme orientação da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), apresentam como obrigatoriedade para a obtenção do 

título de mestre, além da produção de uma Dissertação de Mestrado, a construção de um Produto 

Educacional que seja disponibilizado aos espaços formais ou informais de ensino. 

A elaboração do Produto Educacional é de responsabilidade dos profissionais em 

formação, a partir dos conhecimentos sistematizados no período de pesquisa e estudo, cuja 

finalidade é contribuir para o aperfeiçoamento da prática pedagógica no contexto pesquisado. 

Esses produtos, pautados nas pesquisas aplicadas e em referenciais teóricos e metodológicos 
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correlatos, primam pela qualidade da produção. Nesse sentido, Ostermann e Rezende (2009, p. 

71) destacam que é importante:  

 
[...] investir em produtos que não apenas contemplam a eficiência de um método de 

ensinar dado conteúdo, mas que envolvam uma reflexão sobre um problema 

educacional vivido pelo professor em uma dada realidade escolar e que levaria ao 

desenvolvimento de atividades curriculares alternativas [...]. 
 
 

Em consonância com as autoras, entendemos que o produto educacional deve ser 

pertinente à realidade educacional na qual estão inseridos os professores que farão uso dessa 

ferramenta. No contexto da pesquisa, observamos que as professoras fazem uso constante de 

jogos no ensino. Nesse sentido, visando contribuir para potencializar a utilização de jogos nos 

atendimentos educacionais de Matemática, elaboramos como produto educacional um Caderno 

Pedagógico (APÊNDICE A) para ser disponibilizado às participantes da pesquisa, a fim de 

contribuir para a reflexão e planejamento da prática docente. Nele há orientações teóricas e 

práticas para a elaboração de estratégias didático-metodológicas para o ensino de Matemática, 

utilizando jogos nos iniciais do Ensino Fundamental, no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) no hospital.  

Esse Caderno será um recurso didático para os professores do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) que atuam no contexto hospitalar e, até mesmo, em outros espaços de AEE 

ou sala de aula comum. Com ele, os docentes poderão potencializar o uso de jogos no ensino de 

diferentes conteúdos de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental de forma criativa, 

crítica e de acordo com a necessidade de cada aluno.  

Finalizada a descrição detalhada do percurso e dos procedimentos de coleta de dados, no 

próximo capítulo, Análise dos Dados, nos debruçaremos nos resultados encontrados.  

  



141 

 

CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os dados coletados e, a partir disso, oferecer 

subsídios para responder à questão norteadora do estudo. Para alcançar esse propósito, 

analisamos os dados coletados segundo três fontes, a saber: (a) as entrevistas com as 

professoras, (b) as observações dos atendimentos pedagógicos de Matemática descritas no 

diário de campo e (c) a análise documental. O capítulo está organizado em três seções 

correspondentes a cada objetivo específico da pesquisa. Desse modo, a primeira seção, 

Concepções sobre o ensino de Matemática, corresponde ao objetivo Investigar as concepções 

dos professores que atuam no AEE em relação ao ensino da Matemática. Nessa seção, serão 

analisadas as questões da parte II da entrevista. A segunda seção, Conteúdos de Matemática 

nas aulas do hospital, corresponde ao objetivo Identificar os conteúdos matemáticos 

priorizados pelos professores no processo de ensino. Traz informações contidas na questão 22 

da entrevista, nas observações das aulas de Matemática e no plano de aula das professoras. A 

última seção, A prática pedagógica de Matemática das professoras do atendimento 

educacional hospitalar, corresponde ao objetivo Analisar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores em seu processo de ensino de Matemática e a relação com as 

concepções desses professores. Nela serão analisados e discutidos os dados das observações 

das aulas de Matemática, dos registros do diário de campo e das questões 20, 21, 23, 24, 26 e 

27 das entrevistas.  

 

5.1. Concepções das professoras sobre o ensino de Matemática  

 
 
Compreender a concepção dos professores sobre a Matemática e o seu ensino não é 

tarefa fácil, dado que essa concepção está relacionada à subjetividade do sujeito, influenciada 

pelas diversas situações sociais vivenciadas ao longo do tempo, desde a sua história enquanto 

estudante até à sua formação acadêmica atual.  

Nesse sentido, buscamos compreender, por meio dos dados coletados na entrevista, 

algumas características das concepções sobre a Matemática e o seu ensino construídas desde a 

escolaridade das participantes até os dias atuais. Para tanto, uma das perguntas feitas às 

participantes foi: Para você, o que é Matemática? 
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Entendemos que definir o que é Matemática não é tarefa fácil. Nesse sentido, 

compreendemos a hesitação das professoras participantes da pesquisa para responderem tal 

questionamento. Elas pararam alguns minutos para refletir sobre a pergunta e pediram para 

responder em outro momento. Uma das professoras até começou a responder depois de um 

tempo de reflexão, mas pediu para continuar a resposta outro dia. E assim foi feito. 

Respeitado o tempo solicitado pelas professoras, elas se sentiram à vontade para 

expressar sua opinião. As professoras disseram: 

 
Geovana: A Matemática é a área do conhecimento que se dedica ao estudo dos 

números, símbolos, formas e suas relações com as situações do cotidiano.  

 

Mary: Matemática é uma ciência que nos ajuda a compreender, a quantificar, 

ajuda a gente a compreender as formas, a arquitetura.  
  
 

A partir dos excertos, podemos inferir que as docentes reconhecem a Matemática 

enquanto Ciência e a sua presença e aplicabilidade no cotidiano. Esse entendimento está de 

acordo com a visão de Fonseca, L. (2014) que defende o caráter dinâmico, humano e histórico 

da matemática. Quando Mary diz que a Matemática nos ajuda a “compreender”, “quantificar” 

etc., retrata o que originou o surgimento da Matemática, que foi com os objetivos de "comparar, 

classificar e ordenar, medir, quantificar e inferir.” (D’AMBRÓSIO, 2006, p. 6). Justamente 

para suprir necessidades que emanam no cotidiano da sociedade.  

Com a entrevista, buscamos também conhecer qual a relação das docentes com a 

Matemática durante seu período de escolarização, pois compreendemos a importância de 

conhecer experiências com a Matemática que as docentes vivenciaram enquanto estudantes, 

tendo em vista que, de acordo com Nacarato (2010), diversos pesquisadores têm discutido a 

influência das experiências dos primeiros anos de escolaridade na formação profissional dos 

professores. Acreditamos que as experiências vivenciadas enquanto estudantes podem levar os 

professores a repetir o ensino que tiveram ou a ter o desejo e se empenhar para proporcionar 

aos seus discentes um ensino mais significativo do que o que tiveram. 

 A partir da fala das professoras quando questionadas sobre o seu gosto pela Matemática 

enquanto estudantes, pudemos inferir que transparece, nos seus discursos, um não engajamento 

com essa área do conhecimento. Geovana inicia sua fala dizendo que no início não gostava 

muito de Matemática; no decorrer da entrevista, ficou claro que ela não tem afinidade com a 

disciplina. Já Mary começa dizendo que gosta, depois diz que tinha um gosto razoável pela 

Matemática e finaliza explicando: 
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Mary: Eu até gosto de Matemática, mas eu nunca tive facilidade de entender muito. 

Acho até fascinante, mas eu não aprendi, não tenho base para sustentar, acho 

interessante. Interesse eu tinha, sempre tive. Eu diria... é um gosto razoável. Eu 

gostava, tive várias dificuldades em Matemática. Tinha não, eu tenho.  

 

Foi possível inferir ainda, no momento da entrevista, que Mary não gosta de Matemática 

porque considera que não sabe a matéria. Ela inicia dizendo que gosta, mas que não a entende, 

depois diz que gosta razoavelmente. De fato, é um contrassenso alguém gostar do que não sabe, 

não entende, conforme assume explicitamente Mary ao expressar: tive várias dificuldades. 

Tinha não, eu tenho. 

Essa dificuldade em Matemática relatada por Mary também é compartida por Geovana, 

que explicita a relação entre o saber e o gostar ou, ainda, entre o não saber e o não gostar:  

Geovana: [...] eu tinha dificuldade em certo conteúdo... aí sempre tem na sala 

aqueles colegas que dominam mais a Matemática! E, às vezes, os próprios 

professores os colocavam como monitores para ajudar. Não tem como gostar de 

algo que você não entende. Parece que coloca uma venda nos olhos, quando tira 

essa venda, você fala: Ah! por isso que tal número vem, essa fórmula vem disso. Aí 

você consegue entender, no caso assim... que eu lembro. Então, enquanto não 

acontece a aprendizagem, você acha que aquilo é um bicho de sete cabeças. 

 

Analisando o discurso das docentes, parece haver uma relação entre o gosto pela 

Matemática e o conhecimento que se tem dela. Em outro trecho da fala de Geovana, transparece 

que a metodologia utilizada pelo professor pode desmotivar os alunos para aprender e gostar de 

Matemática. 

 
Geovana: No início, eu não gostava muito de Matemática, eu acho que é devido 

ao ensino, estava muito ligado a livros e quadro. É o que eu mais lembro. Era o 

professor ensinando no quadro e a gente copiando, e lista de exercícios. Eu 

comecei a gostar quando os colegas da sala que sabiam mais me ajudaram. Me 

explicando de outra forma aquele assunto. [...]. Eles nunca traziam da mesma 

forma que o professor, sempre traziam de uma outra forma e eu conseguia 

entender. Então, a partir do momento que você compreende o conteúdo, você o 

acha mais fácil e acontece a aprendizagem. 

 

A experiência de Geovana em relação à Matemática parece ter sido pautada nos 

pressupostos empiristas. O ensino era centrado no professor, repetitivo e mecânico, com fins de 

memorização, seguindo a sequência de exposição do conteúdo, demonstrações e exercícios de 

treino do que foi exposto. Essas características se assemelham à concepção absolutista, na linha 

do Logicismo.  De acordo com Baraldi (1999), esse modo de ver o conhecimento matemático 

reduz a Matemática a uma mera linguagem sem contextos reais no processo de ensino e 

aprendizagem. Skovsmose (2008) denomina essa perspectiva de ensino da Matemática de 

paradigma do exercício. O ensino vivenciado por Mary parece ter sido similar ao de Geovana. 
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Mary: Porque o que pintam pra gente em Matemática, os professores que eu já 

tive mesmo, que a Matemática parecia que era uma coisa fechadinha, uma caixinha 

ali [...]. 

 

Fica clara a dificuldade que as duas professoras tiveram ao longo da escola com a 

disciplina Matemática. A diferença entre as duas residiu no fato de que, enquanto Geovana 

contou com o apoio dos colegas para ajudá-la no entendimento do que foi explicado (e não 

compreendido) pelo professor, Mary não teve tal apoio. 

Em algumas passagens de suas falas nas entrevistas, fica evidente que ambas, enquanto 

estudantes, não tinham ficado satisfeitas com a metodologia utilizada pela professora para 

ensinar Matemática. Há mais de uma década, D’Ambrosio (2009) já advertia sobre a 

necessidade de uma nova postura educacional que substituísse o processo ensino-aprendizagem 

baseado em conteúdos obsoletos, já desgastados. Podemos inferir que a metodologia é um dos 

motivos que colaboram para os alunos não gostarem e não aprenderem Matemática. Essa 

assertiva pode ser aplicada às experiências escolares de Geovana e Mary, que, embora 

vivenciadas em torno de duas décadas de diferença, ainda assim o ensino era similar. Nesse 

sentido, concordamos com o autor que essa forma de ensinar precisa ser superada.  

Com base no discurso das docentes, parece-nos que elas têm consciência de que a sua 

relação com a Matemática enquanto estudantes não foi positiva, principalmente por conta da 

metodologia de ensino, que não atendia às suas necessidades. Brito (1996, p. 295) assevera que 

o problema não é a Matemática e lista alguns pontos que colaboram para uma atitude negativa 

em relação a essa área do conhecimento: 

 
Não é a Matemática que produz atitudes negativas. Aparentemente, elas se 

desenvolvem ao longo dos anos escolares, muito relacionadas a aspectos pontuais: o 

professor, o ambiente na sala de aula, o método utilizado, a expectativa da escola, dos 

professores e dos pais, a auto percepção do desempenho, etc. 

 

Quando questionadas sobre o gosto pela Matemática enquanto professoras, as 

participantes deixaram transparecer mais uma vez que não gostam muito: 

 

Mary: O gosto pela Matemática é a vontade de aprender para ensinar. Mas eu 

sempre digo que eu tenho dificuldade. Eu já ensinei Matemática, mas eu não tinha 

segurança no que passar, nos conteúdos, tinha que estudar até de madrugada, 

Ensino Fundamental (anos iniciais), viu? E eu tinha que estudar pra poder passar 

pra eles.  

 

O desafio de aprender Matemática para ensinar não é só de Mary. Em seu estudo, 

Teixeira (2018) observou que um número significativo de professores indicou esse desafio 
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como uma das principais dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem de 

Matemática.  

 Geovana atribuiu o fato de não gostar muito da disciplina à sua relação com a 

Matemática enquanto estudante. 

 
Geovana: Se a gente não recebe, quando criança, esse estímulo, a gente acaba 

aprendendo a não gostar. Então, hoje, aqui na classe hospitalar, vejo a necessidade 

de ensinar, mas não gosto muito devido à minha relação com a disciplina que, 

durante a minha trajetória, não foi muito boa. Então, isso repercutiu depois. 

 

Embora as docentes expressem não ter uma afinidade com a Matemática, percebe-se, 

nos depoimentos de ambas, esforço e compromisso em aprender para ensinar. Isso nos leva a 

inferir que elas não querem repetir em suas práticas a mesma metodologia de ensino que tiveram 

como estudantes e desejam ofertar aos alunos um ensino significativo. Quando questionadas 

sobre como avaliavam o seu conhecimento de Matemática, as participantes apresentaram as 

seguintes respostas: 

 
Geovana: Todos nós temos muito que aprender, né? Então, avalio meu 

conhecimento como médio e eu sempre estou buscando estudar e aprender, a gente 

nunca está num ponto que já aprendeu tudo, ou pronta, sempre a gente precisa 

buscar mais. 
 
 

Mary: Eu não sei nem avaliar. Não acho que eu tenho uma base de Matemática. 

Os conhecimentos referentes aos conteúdos do Ensino Fundamental, eu diria que 

é restrito. 

 

Identificamos, nos excertos acima, que as professoras consideram que não têm domínio 

dos conhecimentos matemáticos e isso faz com que elas manifestem preocupação em aprender 

para ensinar. Ainda assim, em sua fala, Geovana se mostra mais confiante e otimista para 

ensinar Matemática. 

Esses dois últimos extratos das entrevistas também deixam claro que as professoras têm 

consciência de que um conhecimento superficial não é suficiente para ensinar Matemática. 

Outro ponto a ser destacado nos relatos das docentes é que, embora expressem a dificuldade 

com a Matemática enquanto estudantes, não se referem à Matemática como “difícil”. Mary 

sempre ressalta que ela tem dificuldade, trazendo para si a responsabilidade pela não 

aprendizagem. No entanto, Lins (2004, p. 95) defende que o fracasso de muitos alunos em 

Matemática é o sintoma de uma recusa em pelo menos se aproximar desses conhecimentos, e 

não um fracasso de quem tenta, mas não consegue aprender. O que seria um tipo de 

autoexclusão induzida. Neste caso, nos perguntamos se é um caso de “recusa” de Mary ou se 

realmente ela tem dificuldades para aprender Matemática. 
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Outro questionamento feito às professoras foi sobre o conteúdo matemático com que 

mais se identificam e por quê. As respostas obtidas foram: 

Geovana: Como hoje nós estamos inseridos numa classe hospitalar e os conteúdos, 

eles partem do sujeito, do aprendente, então, são os conteúdos mais voltados para 

o raciocínio lógico-matemático, pra sequência numérica, pra forma geométrica, 

aquilo que o aluno precisa naquele momento [...]. Mas não tem um conteúdo 

específico agora pra dizer que eu mais me identifico. 

 

Mary: As formas geométricas simples, porque é onde eu consigo ver mais a 

Matemática. As operações fundamentais eu amo, mas ainda me encontro com 

dificuldade. Eu gosto das formas geométricas, gosto de fração, amo fração, já 

ensinei muito fração para meus alunos e eles gostavam da forma. Vamos dividir 

uma pizza, aí eu levava um papelão, recortava ali, desenhava pra poder fazer.  

 

O depoimento de Geovana deixa claro que não há preferência por um conteúdo 

específico da Matemática. Ela apenas relatou alguns conteúdos que são ensinados aos seus 

alunos. Já a professora Mary demonstrou preferência pelas formas geométricas e, em especial, 

pelas frações, em que fez uma breve descrição da estratégia que utiliza para ensiná-las. Explicou 

essa preferência por serem conteúdos de que ela tem mais conhecimento. Entendemos que é 

uma tendência natural gostar mais de um assunto de que se tem conhecimento. Ela também 

ressaltou suas dificuldades com as operações fundamentais. Tal fato parece um paradoxo, já 

que fração é, em essência, uma relação de divisão entre a parte e o todo, portanto uma das 

operações fundamentais. 

A partir dos dados até aqui analisados, temos indícios de que a concepção de Matemática 

das docentes é distinta daquela vivenciada na sua trajetória escolar, que parece ter sido baseada 

na visão utilitarista, com um ensino repetitivo e mecânico, em que a aprendizagem do conteúdo 

é assegurada pela repetição de exercícios (BEHRENS, 2011). 

As professoras demonstram entender a Matemática como uma Ciência perceptível no 

dia a dia e que apresenta utilidade para a vida cotidiana. Os relatos das professoras nos fazem 

vislumbrar que, na concepção delas, a Matemática quantifica, ordena, não para um fim em si 

mesmo, mas com fins de atender demandas da vida cotidiana. Consideram o processo histórico 

em que a Matemática se desenvolve.  

Quando questionadas sobre o que é ensinar Matemática, as respostas obtidas foram: 

 
Geovana: Pra mim, ensinar Matemática, ela tem que está ligado aqui 

principalmente, na classe hospitalar ou em qualquer lugar, ligado ao lúdico, a algo 

prazeroso, algo que as crianças também façam ligação com seu contexto, algo do 

seu dia a dia, para que a criança veja sentido no que ela tá aprendendo. Então, 

hoje a nossa Matemática aqui, ela tá muito ligada ao lúdico, ao prazer pela 

Matemática. 
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Mary: Eu sempre gostei de ensinar Matemática, começando pela história da 

Matemática. Procurava lá naquela base de ensinar, mesmo contando ali os 

palitinhos, as pedrinhas, tudo naquele contexto, pra depois chegar nos números. 

Ensinar Matemática no cotidiano, no dia a dia que ela está sempre ali presente, 

não é algo distante do nosso viver. Porque o que pintam pra gente em Matemática, 

os professores que eu já tive mesmo, que a Matemática parecia que era uma coisa 

fechadinha, uma caixinha ali e, depois, eu mesma fui descobrindo, estudando para 

ensinar aos meus alunos, que é algo tão comum no nosso viver, tão presente. Aí eu 

fui ensinar para meus alunos que a Matemática é na sandália que tá calçado, ali 

no número, é na geometria da sala. Aí fui ensinando a matemática no nosso 

cotidiano. 

 

Foi possível inferir, a partir dos excertos, que há uma preocupação de ambas as docentes 

em ensinar a Matemática relacionando seus conteúdos com o contexto em que as crianças 

encontram-se inseridas. Em outras palavras, há uma preocupação dessas professoras em dar 

significado aos conteúdos matemáticos a partir do dia a dia dos estudantes. Essa preocupação 

de fazer uso da Matemática de forma contextualizada é pertinente, pois a relação dessa 

disciplina com situações do cotidiano é uma percepção importante, visto que os alunos 

aprendem melhor quando os conceitos matemáticos são abordados a partir de exemplos práticos 

e conhecidos (D’AMBROSIO, 1986). 

Um ponto relevante na resposta apresentada por Geovana é o destaque dado à 

importância da ludicidade no ensino para que o aluno tenha prazer em aprender. Ela defende 

que o ensino de Matemática deve ser ministrado como algo prazeroso e que faça sentido para 

os alunos. D’Ambrósio (2008) destaca a essencialidade do prazer no processo educativo e diz 

ainda que o prazer está profundamente relacionado com a postura filosófica tanto do professor 

quanto do aluno. 

Mary relata que gosta de ensinar a partir da história da Matemática e demonstra uma 

preocupação em ajudar seus alunos a enxergarem a dinamicidade da Matemática. Essa 

estratégia metodológica de ensino da Matemática é defendida por D’Ambrósio (2009), que 

ressalta a importância de abordar dados históricos no ensino dessa área do conhecimento. De 

acordo com o autor, a história da Matemática como ferramenta pedagógica promove a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos a partir da compreensão da sua origem e modificações 

ao longo tempo, além de possibilitar ao aluno contextualizar o conhecimento matemático e 

perceber sua dinamicidade. 

As professoras apresentaram perspectivas diferentes quando questionadas se tinham 

alguma dificuldade com o ensino de Matemática e qual seria.  
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Geovana: Logo quando eu cheguei aqui, na enfermaria oncopediátrica, a minha 

dificuldade era primeiro lidar do 1º ao 9º ano. São vários segmentos diferentes, 

então, tem certos conteúdos de 8º, 9º ano de Matemática, que eu não domino, então, 

logo no início, foi difícil pra mim ter que lidar com essas questões. A dificuldade 

de transmitir, de ajudar o aluno com conteúdos relacionados a séries como 8º, 9º 

ano. Eu tinha essa dificuldade. Não tenho dificuldade para o Ensino Fundamental 

I, não; a dificuldade, às vezes, é montar uma estratégia para desenvolver aquele 

conteúdo. Você tem que pensar, você tem de buscar, tem que ler e parar no tempo 

pra poder...é... fazer com que aquele conteúdo não seja maçante, né? Seja algo 

prazeroso porque a gente trabalha no hospital. É legal quando a gente monta uma 

estratégia que a gente sabe que o aluno vai se interessar. A aula é outra, você vê 

que o desenvolvimento da criança é outro e aprende com mais facilidade. Ele 

aprende de uma forma muito diferente do que ele tá acostumado, que às vezes é 

com livro, é com exercício. E, às vezes, aqui é brincando, é jogando, aprendendo 

de uma forma que ele não tá acostumado a aprender, mas acontece a 

aprendizagem, sim. 

  

Mary: Dificuldade eu tenho. A maior dificuldade é não ter conhecimento dos 

conceitos matemáticos, dessa maneira, não consigo identificar o conteúdo que eu 

estou passando para meu aluno. 

 

Pelas falas das professoras, percebemos que Geovana tem dificuldade nos conteúdos 

referentes aos anos finais. Mary, em um dos trechos da entrevista, fala algo similar quando diz 

que tinha que estudar até de madrugada para ensinar. Já a dificuldade nos anos iniciais, 

Geovana diz estar relacionada às estratégias metodológicas para o ensino da Matemática e 

destaca que precisa buscar, pensar, ler, parar no tempo, ou seja, requer uma dedicação de 

tempo e estudo para planejar a aula. Nesse último caso, o esforço refere-se ao conhecimento 

didático, enquanto no primeiro trata-se de conhecimento específico dos conteúdos da disciplina. 

A professora Mary também destaca como dificuldade a falta de conhecimento dos 

conceitos matemáticos. Conjecturamos que ela se refere à profundidade de conhecimento, que 

lhe daria mais segurança para ensinar a disciplina, como ela já mencionou em outro trecho da 

entrevista: Eu já ensinei Matemática, mas eu não tinha segurança no que passar, nos 

conteúdos.  

Podemos inferir, com base nos excertos, que a principal dificuldade das docentes no 

ensino de Matemática é a falta de domínio dos conceitos matemáticos. Embora Geovana não 

cite essa dificuldade na sua resposta, deduzimos que é o fato de não dominar os conceitos 

matemáticos que a faz ter dificuldades para criar estratégias para o ensino. É uma preocupação 

entre os pesquisadores que estudam a Formação de Professores questionar sobre o lugar 

destinado aos conteúdos do Ensino Fundamental na formação dos Pedagogos(as). Entre tais 

pesquisadores, podemos destacar Libâneo (2017), que defende a necessidade de os cursos de 
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formação de professores prepararem os docentes quanto ao domínio dos conteúdos referentes 

aos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

O Quadro 29 apresenta uma síntese das colocações das professoras durante as 

entrevistas. 

  
    Quadro 29 – Síntese das informações colhidas das professoras por meio das entrevistas 

 
Mary Geovana 

A visão da 

Matemática 

enquanto 

estudantes 

Os conhecimentos matemáticos eram vistos 

como mecânicos, fechados em si mesmos, 

sem possibilidades de aplicação na vivência 

do dia a dia. Apresentava dificuldades em 

aprender Matemática. 

 

A Matemática era vista como disciplina 

pautada na cópia e reprodução de exercícios, 

o que contribuía para a dificuldade na 

aprendizagem dos conhecimentos 

matemáticos, os quais eram mais bem 

compreendidos quando ensinados pelos 

colegas. 

A visão da 

Matemática 

enquanto 

professoras 

Os conhecimentos matemáticos estão 

presentes no cotidiano; seu ensino precisa 

ser contextualizado historicamente, de 

forma a conduzir os alunos a perceberem a 

Matemática no seu dia a dia. 

A Matemática está presente nas diversas 

ações do dia a dia e precisa ser ensinada de 

forma prazerosa, que o que estão aprendendo 

faça sentido para os alunos e que possam 

relacionar o conhecimento matemático com 

o seu contexto. 

Conteúdos 

matemáticos 

preferidos 

Formas geométricas simples, operações 

fundamentais e frações. 

 

Não tem um conteúdo preferido. 

    Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Os relatos das professoras nos permitem verificar indícios de uma concepção de ensino 

da Matemática pautada na sua relevância social. Há valorização do processo de ensino, no qual 

o aluno é considerado sujeito ativo, que tem vontade e interesses que precisam ser atendidos. 

Com isso, percebe-se que há uma preocupação de que a Matemática dinâmica, em constante 

evolução, seja compreensível aos discentes. No entanto, um aspecto que chamou nossa atenção 

foi o fato de as docentes não mencionarem o ensino da Matemática como importante para o 

desenvolvimento do senso crítico e reflexivo dos alunos. Acreditamos que a compreensão dos 

diferentes conceitos matemáticos colabora para o exercício da cidadania. Nessa perspectiva, 

Skovsmose (2008) defende que o ensino da Matemática deve proporcionar o conhecimento dos 

conteúdos matemáticos, a competência crítica e a capacidade reflexiva com a finalidade de 

formar o cidadão crítico.  

Na próxima seção, discutiremos sobre os conteúdos priorizados no ensino de 

Matemática no Atendimento Educacional no hospital. 
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5.2 Conteúdos de Matemática nas aulas do hospital 

 
A definição dos conteúdos a serem ensinados é uma etapa importante da organização 

do ensino, que dá pistas da visão que o professor tem da Matemática e do seu ensino. Assim, 

nesta seção, visamos discutir sobre os conteúdos matemáticos priorizados pelos professores no 

processo de ensino no hospital. Para isso, nos pautaremos nos registros das observações, na 

avaliação diagnóstica realizada pela psicopedagoga e na questão 22 do roteiro da entrevista.  

Desdobraremos essa questão em duas, para melhor análise e discussão. A pergunta realizada 

foi: Como são organizados ou definidos os conteúdos de Matemática? Quais os conteúdos mais 

trabalhados?  

Quando indagadas sobre como são organizados ou definidos os conteúdos de 

Matemática, as professoras responderam: 

 
Geovana: Os conteúdos são organizados a partir do diagnóstico inicial realizado com 

a criança e também de acordo com a temática definida para o trimestre... não existe 

uma lista de conteúdos pra a gente seguir. Existe, sim, a dificuldade, as limitações que 

a criança pode apresentar e aí nós vamos trabalhando nesse sentido. 

 

Mary: Os conteúdos são organizados a partir do levantamento do diagnóstico que a 

gente faz com a criança e a partir da necessidade, do que ele precisa ser trabalhado, 

que a gente faz esse levantamento. A partir do diagnóstico, assim... olha, Joãozinho 

precisa aprender reconhecer os números, aí eu vou fazer um plano que vai levar pra 

esse objetivo. 

 

As respostas das professoras nos dão indícios de que, para elas, o principal parâmetro 

para a escolha dos conteúdos a serem ensinados são os próprios alunos. Elas identificam, através 

da avaliação diagnóstica, o que as crianças precisam aprender para, então, selecionar os 

conteúdos. Assim, inferimos que os conhecimentos a serem trabalhados não são definidos 

unicamente de acordo com o ano de escolaridade, conforme proposto pelos documentos 

oficiais, tais como a BNCC (BRASIL, 2017). Geovana acrescentou mais um elemento a ser 

considerado para a definição dos conteúdos, que foi a temática a ser trabalhada em cada 

bimestre. Essa foi a única diferença entre as assertivas das professoras. 

Compreendemos que nem sempre os conhecimentos matemáticos dos alunos são 

correspondentes ao esperado para o seu ano escolar, dado que cada pessoa tem seu ritmo próprio 

de aprendizagem. Daí a importância da atividade diagnóstica para ajudar o professor a 

identificar os conceitos já consolidados e as dificuldades dos alunos. Assim, definirá os 

conteúdos que serão priorizados no seu planejamento. Tal ação está em consonância com 

Vigotsky (2004), já que acreditamos que, antes de disponibilizar uma atividade para a criança, 
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é necessário saber se ela está preparada para o que lhe vai ser ofertado e se as suas 

potencialidades estão mobilizadas para desenvolvê-la. 

Na avaliação dos conhecimentos matemáticos das cinco crianças que participaram das 

aulas de Matemática durante o período de observação da pesquisa, conforme consta no 

documento consultado, o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) (ANEXO D), foi 

identificado que algumas crianças ainda não tinham aprendido conteúdos matemáticos 

correspondentes ao seu ano de escolaridade ou faixa etária, como demonstra o Quadro 30: 

 
   Quadro 30 – Dificuldades identificadas na avaliação diagnóstica 

Nome Idade Ano 

escolar 
Dificuldades identificadas na avaliação diagnóstica 

 

Adão 

 

8 

 

3º 

Na atividade, não relacionou número ao numeral. Não identificou formas 

geométricas. 

 

Bento 

 

7 

 

1º 

Não reconhece as formas geométricas, tem dificuldade para diferenciar 

dentro/fora, em cima/embaixo, tamanhos e formas dos objetos, lateralidade, 

espacialidade. 

 

Dina 

 

10 

 

3º 

Não associa número/numeral ao verbalizar a idade. Apresenta dificuldade em 

distinguir o que são letras e o que são números ao escrever. Ao brincar, não 

identifica nem associa as formas geométricas a outros objetos. 

   
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Conforme o Quadro 30, as três crianças, com idades diferentes, ainda não reconhecem 

as figuras geométricas e duas delas já estão matriculadas no 3º ano. Se considerarmos que os 

documentos orientadores, desde os PCN (1997) e agora a BNCC (2017), indicam que esse 

conteúdo deve ser inserido já no 1º ano do Ensino Fundamental, esperava-se que as crianças 

identificassem e nomeassem pelo menos as figuras geométricas planas.   

Na primeira aula de Geovana que observamos, o conteúdo trabalhado foram as figuras 

geométricas planas (círculo, quadrado, triângulo, retângulo). O atendimento educacional foi 

individual, com o aluno Adão. No início da aula, Adão reconheceu a figura geométrica 

quadrado e identificou o círculo como bola. Mesmo a professora dizendo que o nome era 

círculo, ele sempre esquecia e denominava a figura de bola. Adão apresentou dificuldade para 

pronunciar a palavra círculo. Isso nos gerou uma dúvida, se ele não reconhecia a figura 

geométrica ou a chamava de bola por não saber pronunciar corretamente o nome da figura. No 

final da aula, após a mediação da docente durante as atividades, Adão já conseguia identificar 

as figuras geométricas, inclusive nomeando corretamente o círculo. Ressaltamos que a nossa 

intenção não é analisar as dificuldades dos alunos, mas sim identificar se os conteúdos 

matemáticos ensinados pelos professores correspondem às suas necessidades de aprendizagem. 



152 

 

A avaliação diagnóstica indica algumas dificuldades dos alunos em conhecimentos 

elementares de Matemática, que normalmente começam a ser explorados já na Educação 

Infantil, como, por exemplo, diferenciar dentro/fora, em cima/embaixo, tamanhos e formas dos 

objetos. Já no 3º ano, Adão ainda não relaciona número/numeral. Isso indica que esse conteúdo 

precisa ser retomado e consolidado, lembrando sempre que o desenvolvimento mental da 

criança é caracterizado não apenas pelas coisas que ela conhece, mas principalmente pelo que 

ela está apta a aprender (VIGOTSKY, 2004). 

Como mostra o Quadro 30, crianças com idades diferentes podem apresentar 

dificuldades semelhantes e crianças mais velhas podem não ter consolidado conceitos que 

crianças mais novas já aprenderam. Esses aspectos precisam ser analisados ao definir os 

conhecimentos matemáticos a serem ensinados, para que, de fato, ajude os alunos a sistematizar 

os saberes matemáticos que trazem do seu cotidiano e se apropriar do conhecimento teórico 

(conceito) que propicia a formação do pensamento teórico (CEDRO; MORAIS; ROSA, 2010). 

Nas aulas de Geovana em que Bento estava presente, foram trabalhados os seguintes 

conteúdos: contagem de números naturais, cálculo mental de adição e medidas de tempo. Bento 

não tinha noção do que era um calendário, não conhecia os dias da semana, demonstrou 

conhecimento ainda elementar sobre contagem e cálculo mental. As dificuldades identificadas 

no diagnóstico de Bento e nas aulas observadas poderiam ser exploradas e superadas ainda 

nesse ano de escolaridade, pois ele estava na transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental. Nesse sentido, a BNCC (2017) destaca a importância de assegurar o percurso 

contínuo de aprendizagens entre essas duas fases. No entanto, devido ao tratamento oncológico, 

ele só frequentou a escola até o mês de abril.  

 As informações da avaliação diagnóstica são subsídios importantes para a definição dos 

conhecimentos matemáticos a serem ensinados para os alunos, pois as especificidades de cada 

ano de escolaridade, por si sós, não são suficientes para nortear a escolha dos conteúdos e nem 

para indicar ao professor quando as noções matemáticas precisam ser retomadas, ampliadas ou 

aprofundadas (BRASIL, 2017). 

A avaliação diagnóstica de Dina nos mostra que ela apresenta uma distorção ano escolar 

- idade (provavelmente por conta do tratamento oncológico prolongado). Para a sua idade e, até 

mesmo, pelo seu ano de escolaridade, ainda que em defasagem, era esperado que tivesse 

consolidado os conhecimentos relacionados ao número, como preconizam os documentos 

referenciais desde os PCN (BRASIL, 1998). Observamos dois atendimentos educacionais de 

Dina feitos por Mary. Nesses dias, foram abordados o valor posicional dos números naturais e 

sistema monetário brasileiro. Durante o desenvolvimento das atividades, mesmo com a 
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mediação, Dina apresentava dificuldades até mesmo para compreender o que lhe era solicitado 

fazer. 

As informações do Quadro 31 mostram que o ponto de partida para a organização dos 

conteúdos deve ser os conhecimentos prévios dos alunos. Embora tenham a mesma idade ou 

estejam cursando anos de escolaridade diversos, os educandos podem apresentar dificuldades 

nos mesmos conteúdos, ainda que em níveis diferentes e por razões variadas. Uma alternativa 

para o professor é trabalhar o mesmo conteúdo com diferentes progressões, de acordo com o 

conhecimento prévio de cada um. 

Quando questionadas sobre os conteúdos matemáticos mais trabalhados, as professoras 

responderam: 

 
Geovana: Em geral, os conteúdos mais trabalhados são: lógico-matemático, como 

conservação, comparação, classificação e seriação, números e operações, situações-

problema, sistema monetário, grandezas e medidas, espaço e tempo. 

 

Mary: O conteúdo mais trabalhado... não tem.. assim... o conteúdo mais trabalhado, 

assim... de acordo a necessidade dele. Mas o que eu observo que eles mais precisam 

são as operações fundamentais e formas geométricas, depende muito da faixa etária. 

Às vezes, a criança não tem conhecimento de número, ele não entende, não faz relação 

número/numeral ainda. Então vai muito da faixa etária. E os conteúdos mais utilizados 

são as operações fundamentais, formas geométricas, relação número/numeral, sistema 

monetário brasileiro e sistema de numeração decimal, entre outros. 

 

Notemos que, na resposta de Geovana, são citados conteúdos e blocos de conteúdos 

(PCN, 1997) ou unidades temáticas (BNCC, 2017) como se fossem a mesma coisa. Isso nos 

leva a inferir que a professora se confundiu ou desconhece a organização dos conteúdos 

proposta pelos documentos oficiais anteriormente citados, em que os conteúdos eram agrupados 

em blocos (PCN) e agora estão reunidos em unidades temáticas (BNCC). O conteúdo Sistema 

Monetário, indicado por Geovana, por exemplo, está inserido na unidade temática Grandezas e 

Medidas, que ela mesma citou. 

Já Mary inicia dizendo que não tem um conteúdo que seja o mais trabalhado. Diz que 

leciona os conteúdos que os alunos precisam aprender, em coerência com a resposta dada à 

pergunta anterior. Menciona ainda que a faixa etária também influencia nessa escolha. No 

entanto, no final da sua fala, cita os conteúdos mais trabalhados que, por sua vez, se assemelham 

aos mencionados por Geovana.  

Alguns conteúdos mencionados por Geovana e Mary foram estudados nas aulas 

observadas durante a pesquisa, como mostrado anteriormente. No Quadro 31, apresentamos os 
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conteúdos indicados como os mais trabalhados pelas professoras e os conteúdos abordados nas 

aulas observadas: 

 
    Quadro 31 – Conteúdos mais trabalhados e conteúdos observados nas aulas 

Geovana Mary 

Conteúdos mais 

trabalhados 

Conteúdos ensinados nas 

aulas observadas 

Conteúdos mais 

trabalhados 

Conteúdos 

ensinados nas 

aulas observadas 

 
- Conservação, 

comparação, classificação e 

seriação; 

- Números e operações; 

- Situações-problema; 

- Sistema monetário; 

- Grandezas e Medidas; 

- Espaço e tempo. 

 
- Contagem de números 

naturais;  

- Cálculo mental de adição; 

- Sequência de cores e 

sequência de números 

naturais (1 a 50); 

- Figuras geométricas 

planas; 

- Medidas de tempo. 

 
- Operações 

fundamentais; 

- Formas geométricas; 

- Relação 

número/numeral; 

- Sistema monetário 

brasileiro; 

- Sistema de numeração 

decimal. 

 
- Valor posicional 

dos números 

naturais; 

- Adição de 

números naturais; 

- Sistema 

Monetário 

Brasileiro. 

   
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos excertos e das observações das aulas, entendemos que os conteúdos mais 

trabalhados pelas professoras no hospital são aqueles pertencentes às unidades temáticas de 

Números e Operações, Grandezas e Medidas e Geometria, este último se restringindo às figuras 

geométricas planas. Conforme a fala das docentes, supomos que esses conteúdos representam 

as maiores necessidades dos alunos, ainda que tenham idades e anos de escolaridade diferentes.  

Ressaltamos que os alunos atendidos por Mary no ambulatório, quando internados na 

enfermaria oncopediátrica, são atendidos por Geovana. Todos os alunos de Geovana das aulas 

observadas já tinham sido atendidos por Mary em algum momento. 

É possível perceber convergência, nos discursos de Mary e de Geovana, com o que foi 

observado nas suas aulas, tanto em relação aos conteúdos mais trabalhados quanto à definição 

dos conteúdos a partir da necessidade dos alunos. Durante a pesquisa, os conceitos matemáticos 

presentes nas aulas estavam adequados ao nível de conhecimento dos alunos, apresentando 

sempre desafios possíveis de serem alcançados. Entendemos que a realização de atividades 

adequadas às necessidades dos alunos é imprescindível para a formação do pensamento teórico 

e seu desenvolvimento (MOURA et al., 2010). 

Os conteúdos referentes às unidades temáticas Álgebra, Probabilidade e Estatística não 

foram abordados nas aulas observadas durante a pesquisa. Somente em um trecho da entrevista, 

que será discutido na seção seguinte, foi que Mary mencionou o uso de construção de gráficos 
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no seu atendimento educacional. Isso não quer dizer que os conteúdos dessas unidades 

temáticas não sejam abordados nas aulas de Mary e Geovana. Mas geralmente, nesse período 

de escolaridade, são focalizados alguns conteúdos das unidades temáticas de Números e 

Operações, Grandezas e Medidas e de Geometria, tanto por serem considerados mais 

importantes nesse período escolar, quanto pelo fato de os professores não terem conhecimentos 

sobre os conteúdos das outras unidades temáticas. Mas, de acordo com as orientações da BNCC 

(2017), os conteúdos das unidades temáticas Álgebra, Probabilidade e Estatística devem ser 

inseridos já no1º ano do Ensino Fundamental. 

Diante dos dados apresentados e do que foi discutido, entendemos que os conteúdos 

priorizados no processo de ensino de Matemática no hospital, lócus da pesquisa, são aqueles 

identificados na avaliação diagnóstica como os conhecimentos que os alunos ainda precisam 

aprender. Na figura 19, apresentamos os principais aspectos que são considerados na 

priorização dos conteúdos no atendimento educacional de Matemática nas aulas de Mary e 

Geovana: 

         Figura 19: Aspectos considerados na priorização dos conteúdos 

 

      Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 
 

Assim, parece-nos que o ano escolar, a faixa etária e os conhecimentos prévios são os 

três aspectos interligados que Mary e Geovana têm como base para a priorização dos conteúdos 

de Matemática a serem ensinados, sendo os conhecimentos prévios o principal a ser 

considerado. A faixa etária e o ano escolar, ainda que considerando as particularidades do 

desenvolvimento de cada sujeito, indicam quais conhecimentos matemáticos espera-se que os 

alunos saibam ou aprendam, ou seja, estão no âmbito da expectativa. Já a avaliação diagnóstica 

indica as dificuldades a serem superadas. A articulação desses aspectos (faixa etária, ano escolar 

e conhecimentos prévios) possibilita a organização e priorização dos conteúdos que 

correspondem ao que realmente os alunos precisam aprender. 

Conhecimentos 
prévios

Faixa 
etária
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5.3 A prática pedagógica de Matemática das professoras no hospital: relação com suas 

concepções? 

 

Nesta seção, focalizaremos no fazer pedagógico das professoras, desde o planejamento 

da aula até as suas ações didáticas nos atendimentos educacionais de Matemática. Buscaremos 

analisar se as suas práticas pedagógicas estão relacionadas às suas concepções sobre ensino da 

Matemática, como indicaram os seus discursos na entrevista. Para isso, exploraremos os dados 

das observações e das questões 20, 21, 23, 24, 26 e 27 das entrevistas. 

 
 
5.3.1 Planejamento do trabalho docente para o ensino de Matemática na classe hospitalar 

 
 
Planejar a ação docente é tarefa complexa e extremamente necessária para garantir a 

intencionalidade do ensino. Assim, nesta subseção, focalizaremos no planejamento da prática 

pedagógica das aulas de Matemática, ou seja, na dimensão teórica da atividade das docentes 

que subsidiam as operações que são realizadas na prática pedagógica. 

Quando questionadas sobre a quantidade de atendimentos pedagógicos disponibilizados 

para o ensino de Matemática, as professoras apresentaram respostas diferentes. Segundo 

Geovana, no atendimento didático-pedagógico na enfermaria oncopediátrica, é disponibilizado 

um dia da semana para aula de Matemática. Já Mary informou que, para o atendimento 

psicopedagógico do ambulatório onco-hematológico, não há definição de um dia da semana 

específico para trabalhar a Matemática, por conta da sua clientela, que às vezes é atendida uma 

vez na semana ou no mês, ou a cada quinze dias, que é quando se precisa ir a consultas ou 

quimioterapia.  

No intuito de entender como as crianças são agrupadas nesses dois atendimentos e se há 

influência desse modo de agrupamento no planejamento docente, fizemos a seguinte pergunta: 

As crianças são organizadas por ano escolar? Se não, como você organiza seu planejamento? 

As professoras apresentaram relatos distintos sobre a organização do seu planejamento. 

Vejamos: 

 
Geovana: ...eu flexibilizo as minhas atividades, o meu planejamento. Tanto atividades 

que possam atingir crianças menores de 6, 7, 8, 9, como aquelas que estão mais 

avançadas e Ensino Fundamental II também. Então, o nosso critério é a partir desse 

alunado. [...] algumas que vão chegando a gente vai adequando conteúdos a partir do 

momento que elas chegam. A gente organiza o conteúdo, planejamento, a forma como 

a gente vai expor de acordo com essa variedade. Então, vamos nos aprofundando de 

acordo com a necessidade do aluno. Então, eu tô fazendo atividade e eu vejo que dá 

pra avançar, eu avanço com aquele aluno. Se eu vejo que não dá pra avançar, aí a 

gente faz as devidas intervenções. Às vezes o aluno retorna, aí, da próxima vez que ele 
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estiver, eu já vou avançar no conteúdo de Matemática de onde nós paramos. Aí já me 

dá suporte para pensar no que planejar, no que fazer. E também pra inserir o conteúdo 

de Matemática, é baseado numa sequência didática. Então, se eu estou trabalhando na 

semana .... os direitos da criança, por exemplo, na segunda-feira, eu vou trabalhar algo 

voltado para questão oral e escrita, aí no dia de Matemática eu vou pegar, a partir 

desse tema, vou inserir o conteúdo de Matemática. Então, não é feito nada aleatório, é 

tudo baseado num tema gerador que é fixado por trimestre, aí, depois desse tema 

gerador, tem os subtemas para aquele trimestre. Aí, a partir desse subtema, a gente 

monta a sequência didática e vai inserindo as linguagens, inclusive a linguagem 

matemática. 

 

Mary: O plano que a gente organiza é para o aluno que tá no dia. Após realizar o 

diagnóstico, é feito um plano de ação para cada aluno. A gente faz um PDI (Plano de 

Desenvolvimento Individual) para cada aluno, então a gente fica já sabendo quem é 

aquele sujeito e a necessidade dele. No PDI tem o plano de ação. Realizo um portfólio 

a partir desse plano com as atividades que ele precisa aprender. 

 

Conforme registro do Diário de Campo, Mary explicou que o atendimento é iniciado 

com a matrícula do aluno e a anamnese com o responsável. Depois, é realizado o diagnóstico 

psicopedagógico com a aplicação de provas projetivas, provas operatórias e entrevista 

pedagógica. Com esses dados, é construído o PDI, onde consta todas as informações da criança 

nas dimensões social, cognitiva, afetiva, motora. Essas informações dão subsídios para a 

construção do Plano de Ação de cada aluno. A partir desse plano, são elaboradas as atividades 

a serem desenvolvidas durante os atendimentos psicopedagógicos. A avaliação diagnóstica de 

Matemática das crianças atendidas durante a pesquisa que consta na metodologia deste trabalho 

foi retirada do PDI. 

Essa forma de organização do ensino de Mary é diferente da de Geovana em alguns 

aspectos. O primeiro deles é que Mary elabora um Plano de Ação que dá origem às atividades 

planejadas, enquanto Geovana tem a sequência didática como modalidade organizativa do 

ensino. Segundo a docente, o conteúdo de Matemática é inserido a partir de uma sequência 

didática que envolve outras áreas do saber. Zabala (1998) defende a sequência didática como 

ferramenta eficiente para a organização do ensino e orienta que ela deve ter objetivos definidos. 

As atividades sequenciadas precisam considerar as situações do cotidiano dos alunos e 

proporcionar a sistematização do conhecimento e aprendizagem de conceitos. 

O segundo aspecto é que Geovana planeja um atendimento de Matemática e vai tentando 

adequar as atividades às necessidades de cada aluno, tendo em vista que atende, assim como 

Mary, um grupo multisseriado, em que as crianças estão em momentos de pensamentos 

cognitivos diferentes. A multisseriação foi evidenciada também nos atendimentos educacionais 

de outros hospitais, como mostra os estudos de Castro (2014), Batista (2015) e Santos, 
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Conceição e Cavalcanti (2019). Diferente de Geovana, Mary organiza um planejamento para 

cada aluno, pois o atendimento é individual e personalizado. Os estudos de Rodrigues e Simões 

(2018) revelaram que o atendimento educacional individual propicia benefícios para a 

aprendizagem e a afetividade dos educandos hospitalizados.  

Outro aspecto a destacar é que todo o planejamento de Geovana tem como pano de 

fundo uma temática, como já mencionado em seção anterior, o que não foi indicado por Mary. 

Nas observações das aulas, foi possível perceber que Geovana abordava sempre um tema nos 

seus atendimentos. Um ponto interessante que Geovana mencionou foi sobre o retorno do aluno 

à enfermaria29. Nesse caso, ela disse que avança no conteúdo, ou seja, não precisa fazer uma 

nova avaliação diagnóstica porque já sabe o nível de conhecimento do aluno. 

Inferimos que essas diferenças na organização da prática pedagógica de Mary e Geovana 

se justificam pela tentativa das docentes de planejar o ensino de acordo com as especificidades 

dos alunos e do espaço onde atuam, pois, como salienta Granemann (2017), a organização da 

prática pedagógica no hospital deve considerar a individualidade dos alunos. Embora as duas 

professoras exerçam a ação docente no hospital, percebemos particularidades nos seus espaços 

de atuação. Os alunos de Geovana estão internados na enfermaria, podendo ficar alguns dias, 

semanas e até meses. Já os alunos de Mary comparecem ao ambulatório uma vez na semana, a 

cada quinze dias ou mensalmente, dependendo do tipo de tratamento que estão fazendo no 

momento e, por vezes, podem precisar de internação na enfermaria.  

Quando perguntamos às docentes como acontece o planejamento da aula de Matemática 

e quais os critérios adotados para planejá-la, elas esclareceram que: 

 
Geovana: O planejamento é feito de acordo com a matriz que é pedida, contendo os 

objetivos, a metodologia... A forma que a gente trabalha não é aleatória. A gente faz 

primeiro uma avaliação diagnóstica do aluno e a partir desse sujeito é que a gente faz 

o nosso planejamento. 

 

Mary: Levanto o diagnóstico e vou ver qual a necessidade dele, o diagnóstico 

psicopedagógico, aí eu vou fazer os instrumentos pra poder ver de que forma ele vai 

compreender o que ele precisa aprender. 
 
 
As duas professoras indicaram o diagnóstico inicial como critério para a elaboração do 

planejamento. No estudo de Rodrigues e Simões (2018), a avaliação diagnóstica também foi 

identificada como aporte para a organização do ensino no hospital. Esse diagnóstico possibilita 

conhecer a criança, o que dá subsídios ao professor para organizar o ensino de modo que 

 
29 Num determinado período do tratamento oncológico, pode haver internações recorrentes.  
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desperte no aluno a necessidade e a vontade de querer apreender os conhecimentos científicos 

apresentados pelo docente (MORAES, 2008). 

A consulta ao planejamento das docentes mostrou que as duas professoras seguem um 

modelo padrão de planejamento, como informou Geovana. No entanto, há um modelo 

específico para o atendimento psicopedagógico e outro para o didático-pedagógico, como já 

mostrado no capítulo da Metodologia. Como visto até aqui, os espaços de atuação (ambulatório 

e enfermaria) das professoras tem as suas peculiaridades. Assim, quando indagadas sobre como 

acontece a escolha do material de apoio didático nas aulas de Matemática e qual é o mais 

utilizado, as docentes responderam que:  

 
Geovana: O material de apoio é organizado de acordo com o planejamento. Estou 

sempre à procura de novas estratégias didáticas para facilitar a aprendizagem. Então, 

às vezes pode ser um recurso disponível na brinquedoteca, como calculadora, fita 

métrica, tangram, relógios, palitos, formas geométricas, jogos em geral.... como 

também podem ser construídos para atender uma necessidade. Busco na Internet jogos 

matemáticos que podem ser montados. 

 

Mary: A escolha do material didático para as aulas de Matemática se dá mediante 

planos de ação que são instaurados após conclusão do plano de desenvolvimento 

individual (PDI) de cada criança. Após diagnóstico, conforme o PDI, verifico se existe 

uma defasagem pedagógica em Matemática ou uma dificuldade em compreender os 

conteúdos de Matemática. Em seguida, seleciono ou confecciono jogos, brinquedos, 

brincadeira... que possibilitem a aprendizagem mediante diagnóstico de cada criança. 

Os materiais didáticos mais usados são os jogos da memória, dominó, livros 

paradidáticos, trilhas, cédulas do sistema monetário brasileiro, ábaco, quadro mágico, 

entre outros. 
 
 

Entendemos que, quando as professoras indicam o planejamento como critério para 

escolha dos recursos didáticos, estão se referindo aos conhecimentos matemáticos que serão 

ensinados, ou seja, os materiais didáticos são definidos de acordo com os conteúdos a serem 

abordados. Geovana e Mary demonstram um esforço em buscar recursos didáticos que facilitem 

a aprendizagem dos alunos.  Elas mencionam que constroem os materiais didáticos quando 

necessário. Essa afirmativa foi constatada durante as observações das aulas, onde as professoras 

usaram, na mediação pedagógica, jogos que construíram, como o jogo da trilha com peças de 

dominó e a cartela do bingo. 

Quando questionadas sobre como acontece o acompanhamento 

pedagógico/psicopedagógico de Matemática destinado às crianças hospitalizadas 

(planejamento das atividades; plano de aula; metodologia de ensino; duração das aulas), as 

professoras mencionaram mais uma vez a avaliação diagnóstica como ponto de partida. Elas 

argumentaram que: 
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Geovana: O planejamento das atividades é como eu falei antes, é de acordo com o 

sujeito que nós estamos atendendo. A partir de uma avaliação (inicial) que a gente 

organiza. A metodologia é a metodologia dialética30 para qualquer disciplina, seja 

Matemática ou qualquer outra. Essa metodologia, ela parte de você mobilizar o 

conhecimento do aluno trazendo algo que cause interesse, depois você traz o 

conhecimento através do conteúdo, pode problematizar antes, fazer de uma forma 

lúdica e depois sistematizar esse conhecimento. A duração das aulas depende muito da 

clientela durante o período, a aula pode durar 30min., 40. Principalmente se for no 

leito, a gente não pode ficar muito tempo pra não cansar a criança. Mas, se for na 

brinquedoteca, ela pode durar até a tarde toda, do horário que eu chego até o horário 

que eu saio, então varia muito. E varia muito também porque é de acordo com a 

disposição da criança. Se ele está disposto a aprender, se tá com condições físicas de 

aprendizagem, a gente vai dando continuidade, se não a gente interrompe e aí é 

realmente a partir do sujeito.  

 

Mary: A partir do diagnóstico. Eu uso a ludicidade, jogos, brinquedos, brincadeiras. 

Estabelece 50 minutos, mas é muito variável, porque às vezes depende muito de como 

ele esteja no dia. Às vezes pode durar só 20min., que foi o que ele conseguiu produzir, 

que ele pode estar sentindo dores, efeitos da medicação. Eu também uso muita 

construção de gráficos, dependendo da situação. Às vezes, eu leio um texto e, a partir 

desse texto, vamos fazer um gráfico de determinado assunto que tem ali. Fiz um com 

uma aluna que foi sobre os sentimentos. O que estava sentindo, tristeza, dor, vários 

tipos de sentimento e daí a gente construiu um gráfico para ver qual era o maior 

sentimento em relação ao que ela estava sentindo no momento e virou uma brincadeira, 

se tornou uma brincadeira, ela pôde falar da situação dela e ao mesmo tempo a gente 

estudou um pouquinho de Matemática. 
 
 

Vemos que Geovana e Mary sempre mencionam as crianças como ponto de partida para 

o seu planejamento. Verdi (2014) destaca que, no processo de ensino no hospital, a palavra da 

criança é prioridade. Ou seja, todas as ações pedagógicas, desde o planejamento, devem 

considerar o contexto e necessidades das crianças. Elas são o ponto de partida e de chegada do 

fazer docente. 

 Geovana e Mary indicaram que há uma variação no tempo de atendimento educacional, 

pois a duração das aulas está condicionada à condição de saúde das crianças no momento e à 

disposição para o estudo naquele dia. Geovana ressalta que o tempo de atendimento no leito 

geralmente é menor para não cansar a criança. Consideramos essencial o professor ter a 

sensibilidade de perceber e considerar o estado físico e emocional dos alunos para flexibilizar 

o seu planejamento. Durante as observações, identificamos um período de tempo diferente entre 

 
30 A professora se refere à metodologia dialética proposta por Vasconcellos (1992, [p. 3], grifo do autor) em 

contraposição à metodologia expositiva: “Uma metodologia dialética poderia ser expressa através de três 

grandes momentos, que na verdade devem corresponder mais a três grandes dimensões ou preocupações do 

educador no decorrer do trabalho pedagógico, já que não os podemos separar de forma absoluta, a não ser para 

fins de melhor compreensão da especificidade de cada um. Como superação da metodologia tradicional, exige-

se pois: Mobilização para o Conhecimento, Construção do Conhecimento, Elaboração da Síntese do 

Conhecimento”. 
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os atendimentos de Geovana e Mary. A tabela 1 mostra o tempo de duração das aulas de 

Matemática observadas. 

 
  Tabela 1 – Tempo de duração das aulas de Matemática 

Observação nº Duração das aulas de Geovana Duração das aulas de Mary 

01 2 h e 15 min. 1 hora 

02 2 horas 50 min. 

03 1 h e 28 min. 1 hora 

04 1h 10 na brinquedoteca/  

25 min. no leito 

_______________________ 

  Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 
 

Como mostrado na tabela 1, o atendimento educacional realizado por Geovana no leito 

teve o menor tempo de duração, apenas 25 minutos. Os demais, que aconteceram na 

brinquedoteca, tiveram duração maior do que a média de tempo estimado pela docente na 

entrevista. Quando Geovana diz que a aula pode durar até a tarde toda, esse tempo corresponde 

ao horário das 13h30min às 17h. Já os atendimentos educacionais de Mary foram bem próximos 

do que ela indicou. Como as docentes explicaram, o tempo da aula é variável. Concordamos 

com Fonseca, E. (2015), ao ressaltar a irrelevância do tempo quando o trabalho pedagógico é 

baseado nos interesses e necessidades das crianças hospitalizadas. Isso revela que um tempo 

menor de aula não é indicativo de menor qualidade. 

Quanto à metodologia de ensino, Mary e Geovana mencionam o uso da ludicidade. No 

entanto, Mary cita o uso de jogos, brinquedos e brincadeira e dá um exemplo prático de uma 

estratégia metodológica empregada em um dos seus atendimentos. Em outro momento da 

entrevista, como mostrado na primeira seção deste capítulo, Mary disse usar a história da 

Matemática como estratégia de ensino. Já Geovana tenta explicar o passo a passo da 

metodologia dialética, que diz usar no seu processo de ensino. Em um trecho da entrevista 

citada na primeira seção deste capítulo, Geovana relatou que tem dificuldades, às vezes, para 

elaborar uma estratégia para trabalhar o conteúdo de Matemática. Fonseca, E. (2015) destaca 

que, ao buscar alternativas para que o atendimento educacional aconteça e seja proveitoso para 

todos os alunos, o professor aperfeiçoa a sua prática pedagógica. 

Para uma compreensão mais acurada do que foi discutido nesta subseção, apresentamos, 

no Quadro 32, uma síntese dos aspectos que envolvem o planejamento das aulas de Matemática 

de Geovana e Mary.  
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    Quadro 32 – Síntese dos aspectos que envolvem o planejamento das aulas de Matemática 

Síntese dos aspectos que envolvem o planejamento das aulas de Matemática 

Geovana Mary 

❖ Um dia da semana para aula de Matemática; 

❖ Avaliação diagnóstica; 

❖ Organiza o ensino a partir de uma temática; 

❖ Sequência didática como modalidade 

organizativa do ensino; 

❖ Planeja um atendimento e o adapta para todos os 

alunos; 

❖ Modelo padrão de planejamento; 

❖ Materiais didáticos escolhidos de acordo com o 

conteúdo, para facilitar a aprendizagem; 

❖ Tempo de duração dos atendimentos é variável. 

Nas observações o tempo médio foi entre 1 e 2h. 

❖ Ludicidade; 

❖ Metodologia dialética. 

❖ Não há definição de dia específico para aula de 

Matemática; 

❖ Avaliação diagnóstica; 

❖ PDI, Plano de Ação, elaboração das atividades; 

❖ Faz um planejamento para cada aluno; 

❖ Modelo padrão de planejamento; 

❖ Materiais didáticos escolhidos de acordo com o 

conteúdo, para facilitar a aprendizagem; 

❖ Tempo de duração dos atendimentos é variável. 

Nas observações, a duração foi de 50 min e 1hora. 

❖ Ludicidade. 

 

    Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Ao que nos parece, o planejamento das aulas de Matemática no hospital requer constante 

reflexão do professor sobre o quê e como ensinar, considerando as singularidades dos 

educandos e as especificidades do espaço hospitalar. Como ponderam Fernandes e Issa (2014), 

Simões e Saldanha (2016), a complexidade que envolve o ensino no contexto hospitalar exige 

adequações na escolha dos conteúdos, abordagens e metodologias.  

Pelo exposto nesta subseção, é possível inferir que há preocupação de Mary e Geovana 

em fazer as adequações necessárias no planejamento, a fim de torná-lo condizente com as 

necessidades pedagógicas e com as condições físicas e emocionais dos seus alunos em 

tratamento de saúde.  

 

5.3.2 A prática pedagógica de Matemática das professoras do Atendimento Educacional 

Hospitalar 

 
Iniciamos esta subseção discutindo sobre as diferenças entre a metodologia do ensino 

no hospital e na escola, de acordo com a visão das professoras Geovana e Mary, e as facilidades 

e dificuldades encontradas pelas professoras na ação docente no contexto hospitalar. 

Quando perguntamos às professoras se, para elas, havia alguma diferença metodológica 

entre ensinar Matemática na escola e ensinar no hospital e por quê, elas explicaram que: 

 
Geovana: Diferença há no sentido que... quando chega na escola, você já tem uma 

classe formada. E, na classe hospitalar, o aluno é quem tiver internado para aquele dia. 

A metodologia é diferente no sentido que, num lugar como o hospital, você tem sempre 

que trazer algo muito prazeroso para criar um vínculo afetivo com a criança. Então, a 

gente já inicia uma atividade com um jogo, inicia uma atividade com uma curiosidade, 
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com um brinquedo. Então, a metodologia, eu acredito que ela é diferenciada nesse 

sentido. E também, numa classe regular, você tem aquelas mesmas crianças todos os 

dias. No hospital, você tem também uma rotatividade de pacientes, então você acaba 

conquistando e reconquistando todos os dias aquele aluno pra você, pra que você crie 

um vínculo com ele, pra que você consiga chegar até ele e ter bom resultado. Na sala 

de aula, eu acredito que você conquistando, você consegue os resultados, você já sabe 

o que espera. E, na classe hospitalar, você tem todos os dias essa surpresa. Você 

planeja, você tem que flexibilizar seu planejamento, às vezes você tem que mudar seu 

planejamento, você tem que tá pronto para isso. E isso lhe faz sair da zona de conforto 

de professor. Você não fica numa zona de conforto porque você nunca sabe quem serão 

seus alunos.  

 

Mary: Eu acho que é a questão do contexto. É uma criança que tá passando por 

problema de saúde. Então, tem que fazer de maneira criteriosa, que envolva ele e que, 

naquele momento, ele consiga ver que ele tem possibilidade de aprender, mesmo 

estando passando por problema de saúde. Se a gente vier já com aquele ensino 

engessado... 
 
 
Vemos que as duas professoras consideram que a metodologia de ensino no hospital 

suscita diferenças por conta do contexto, como a condição de saúde das crianças. Geovana ainda 

menciona como diferença entre os contextos escolar e hospitalar a rotatividade dos alunos, o 

que gera a necessidade de propiciar um ensino prazeroso que possibilite criar um vínculo 

afetivo. A resposta de Mary corrobora essa visão quando sinaliza essa necessidade, ao afirmar 

que não é adequado um ensino engessado e que o ensino tem que envolver o aluno e mostrar 

que ele pode aprender, ainda que esteja doente. Nesse sentido, Matos e Mugiatti (2014) 

defendem que a prática pedagógica no hospital deve ultrapassar as barreiras do tradicional e da 

visão cartesiana.  

Geovana também cita a necessidade de conquistar o aluno todos os dias para que o 

atendimento educacional aconteça. Percebemos, nas observações, o empenho das professoras 

para atrair as crianças para o atendimento educacional, tendo em vista que algumas crianças às 

vezes resistem a participar das aulas por razões diversas, enquanto outras vão espontaneamente. 

Segundo a professora, quando necessário, ela usa estratégias que não estão no seu planejamento 

para motivar o aluno, como foi possível observar em três atendimentos durante a pesquisa: 

❖ Logo quando Geovana chegou, a criança (Adão) disse que não queria estudar naquele 

dia. Quando a docente mostrou a massa de modelar, ele se animou e começou a brincar. 

A professora o deixou manipular a massa à vontade.  

❖ Para iniciar, Geovana convidou a criança (Caio) para brincar com o jogo da velha, 

grande, feito de E.V.A. Ela usou essa estratégia para conseguir a atenção da criança que 

usava o telefone celular. 

❖ Inicialmente, Geovana disponibilizou brinquedos para as crianças (Bento e Elen).  
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Nas observações dos atendimentos de Mary, foi possível perceber iniciativas também 

para motivar as crianças para o atendimento. 

❖ A criança não queria ir para o atendimento porque gostaria de participar, junto com 

outras crianças, da oficina ludopedagógica que acontecia na sala de espera do 

ambulatório. Mary combinou com a professora que realizava a oficina, na presença da 

criança (Dina), que o brinquedo seria confeccionado depois do atendimento 

psicopedagógico. Assim, Dina aceitou participar do atendimento com Mary. 

Essas estratégias mencionadas são utilizadas no momento referido por Geovana como a 

conquista do aluno, ou seja, motivá-lo a participar do atendimento. Por isso é importante que o 

professor respeite o tempo e o espaço de cada criança no hospital, o que requer muita cautela 

ao realizar o primeiro contato com o aluno. (GRANEMANN, 2017).  

 Quanto aos maiores limites/dificuldades e os maiores avanços/facilidades do trabalho 

na classe hospitalar, Geovana e Mary apresentaram repostas semelhantes somente nas 

facilidades. Vejamos: 

 
Geovana: Bom, os limites e algumas dificuldades que a gente pode encontrar estando 

inserido na classe hospitalar são as intervenções que são feitas e que são necessárias. 

A gente tá dando aula e chega uma enfermeira, pode chegar um médico e aí a gente 

tem que interromper, ou pode acontecer também uma intercorrência com aquela 

criança, pode passar mal naquele momento e você tem que parar tudo. E você tem que 

lidar com isso também, lidar com o emocional, ver uma criança num estado 

emocionalmente mais depressivo, triste, e você tem que trabalhar também com as 

emoções do aluno. Então, são alguns limites e dificuldades que só existem, eu acho, na 

classe hospitalar. E os avanços e facilidades é o fato de nós termos mais tempo e mais 

condições de estar mais perto desse aluno porque é uma classe que tem poucos alunos, 

comparando com uma classe regular, e você pode ter um atendimento individualizado 

com ele, conhecendo melhor suas dificuldades e intervindo nessas limitações dele. Mas 

pra isso a gente precisa estudar, precisa conhecer os conteúdos, de que forma vai 

passar esses conteúdos também.  

 

Mary: A minhas limitações de não conhecer esses conceitos (matemáticos) dificulta 

muito para que eu me sinta à vontade para ensinar o conteúdo. Como é que vou 

entender esse público, que é já é tão diversificado? Porque, se eu fosse ficar só com 

uma faixa etária, ia ter mais como entender, como fazer esse ensino de Matemática, 

mas aí você pega desde Ensino Fundamental I até o 9º ano, aí já fica muito difícil. O 

estado de saúde das crianças dificulta a aceitação, porque já vêm com aquela questão 

assim... que Matemática já é difícil e ainda tá nesse contexto de dor, de dificuldade e 

ainda vem com Matemática. A facilidade é o atendimento individual, você vai dar 

atenção só para aquele aluno, o plano que a gente faz é para aquele aluno e não tem 

intervenções da classe toda. Então, atendimento individual favorece muito para o aluno 

e também para a professora. 
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Geovana relata como dificuldades as intervenções externas durante o atendimento 

educacional. Essa situação foi observada durante a pesquisa, quando a aula foi interrompida 

para a criança ser medicada e depois ter a urina coletada. Outra coisa citada foi o fato de lidar 

com as emoções do aluno e também gerenciar suas emoções.  

Na pesquisa de Silva (2019), alguns professores também sinalizaram, como dificuldades 

do trabalho na classe hospitalar, as questões emocionais. Já Mary indica como dificuldades a 

falta de conhecimento dos conceitos matemáticos, o fato de atender alunos de todo o Ensino 

Fundamental (desde o 1º até o 9º ano) e o estado de saúde das crianças, que dificulta a aceitação 

do atendimento educacional. 

Quanto aos avanços/facilidades, Geovana destaca a possibilidade de ter mais 

proximidade com os alunos, por serem em quantidade menor, o que facilita desenvolver um 

ensino que atenda as dificuldades das crianças. Mas salienta que somente isso não basta. Precisa 

conhecer os conteúdos, ter estratégias adequadas. Mary também menciona que o atendimento 

individual possibilita maior atenção ao aluno e facilita o trabalho do professor. 

A seguir, iremos discutir os aspectos da prática pedagógica de Mary e Geovana, partindo 

das suas rotinas quando chegam ao hospital até às mediações pedagógicas junto às crianças. 

 

5.3.2.1 Rotina 

 
A rotina da prática pedagógica do professor no hospital é distinta da rotina do professor 

na escola comum. Embora o trabalho docente naquele espaço seja dinâmico por conta das 

peculiaridades de uma instituição hospitalar, algumas ações docentes são predeterminadas. 

Apresentaremos algumas ações que fazem parte da rotina de Mary e Geovana quando iniciam 

seu trabalho no hospital.  

Geovana inicialmente vai até os leitos para saber quais crianças podem se deslocar até 

o espaço da brinquedoteca. Nessa visita aos leitos, a professora conversa com as crianças e 

acompanhantes, sonda como está o ânimo das crianças no dia e pergunta à enfermeira quais as 

crianças que estão liberadas para ir à brinquedoteca. Depois, organiza o material que será usado 

no atendimento no leito e/ou na brinquedoteca. Segundo a professora, a preferência é atender 

na brinquedoteca porque esta tem um espaço mais preparado para o atendimento, sem tantas 

interferências de enfermeiras, cuidadores e às vezes a própria equipe da saúde pede para tirá-

los do leito porque, no espaço da brinquedoteca, eles se distraem e esquecem que estão no 

hospital (Diário de Campo). Mesmo na brinquedoteca observamos interferências durante os 

atendimentos educacionais. 
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A frequência dos alunos é registrada diariamente e, ao final do atendimento, Geovana 

preenche a ficha de acompanhamento de cada aluno com as atividades realizadas e o 

desempenho de cada um. As informações dessa ficha são usadas na elaboração do relatório que 

é enviado para a escola de origem. O aluno tem direito ao relatório pedagógico a partir de quatro 

atendimentos educacionais.  

O atendimento psicopedagógico não é agendado previamente. Mary só sabe quem será 

o seu público quando chega ao ambulatório, onde organiza o seu material na sala de 

atendimento. Em seguida, vai até a sala de espera do ambulatório, se aproxima das crianças que 

atende e dos seus cuidadores e os cumprimenta e verifica quem está disponível para o 

atendimento naquele dia. Se notar a presença de alguma criança nova, aproxima-se também 

dela e do seu acompanhante para verificar a possibilidade de fazer a matrícula e iniciar o 

acompanhamento psicopedagógico.  Assim, tem que estar preparada para iniciar avaliação 

diagnóstica, caso haja crianças novatas, ou dar continuidade ao atendimento de outros alunos.  

Esse contato é feito diariamente, com todas as crianças, ainda que não sejam atendidos 

pela psicopedagoga naquele dia. Essa abordagem permite estabelecer um vínculo da 

psicopedagoga com a criança e seu cuidador. Segundo Mary, o vínculo possibilita melhor 

adesão das crianças ao atendimento educacional e fortalece a parceria com o seu acompanhante.  

Assim como Geovana, Mary também registra diariamente a frequência das crianças e o 

desempenho nas atividades propostas. Na ficha de matrícula preenchida pelas docentes, 

constam os dados dos alunos e da escola de origem. No primeiro contato com o responsável 

pelo aluno, as professoras explicam sobre o atendimento educacional no hospital e perguntam 

se a escola já tem conhecimento do tratamento de saúde ou internação do educando; se não, 

orienta que a família informe a escola e entregue o atestado ou laudo médico na instituição de 

ensino. 

Com o tratamento de saúde prolongado ou internações consecutivas ou prolongadas, 

algumas famílias não efetivam a matrícula das crianças. Nesses casos, as professoras explicam 

que o atendimento educacional no hospital valida o ano letivo dos alunos por meio do relatório 

que é entregue na escola de origem. A família recebe orientação para efetivar a matrícula do 

aluno na escola comum. O relatório pode ser entregue pelos pais na escola, enviados por email 

pelos professores do hospital ou entregue pessoalmente pelas professoras ou equipe gestora, 

quando a escola fica na mesma cidade que o hospital.  

Mary explicou que, além do atendimento educacional aos alunos, enquanto 

psicopedagoga, é responsável por fazer contato com a escola de origem das crianças por meio 

de telefone, email,  WhatsApp, para tratar da vida escolar da criança, bem como para dar as 
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orientações necessárias para a continuidade do processo educativo, tendo em vista que, durante 

o tratamento oncológico, os educandos passam por períodos de internação, faltam aulas para ir 

às consultas, sessões de quimioterapia, realização de exames e, até mesmo, por conta do mal-

estar causado pela ação medicamentosa.  

Quando o aluno é residente no município, é feita também visita à escola para conversa 

com a gestão e o professor do aluno. Essa visita pode ser feita por uma professora (Mary ou 

Geovana) e a coordenação do atendimento educacional hospitalar ou somente pela 

coordenação. Quando necessário, Geovana também entra em contato com a escola de origem 

do aluno. A importância da relação dos professores do hospital com a escola de origem dos 

alunos é discutida por Granemann (2017), Matos e Mugiatti (2014), Fontana e Salamunes 

(2014, p. 58). No contato com a escola de origem, Granemann (2017) diz ser necessário 

socializar o diagnóstico da criança, como vai ser o tratamento, as limitações de atividades etc. 

 

5.3.2.2 As estratégias didático-pedagógicas de Mary para o ensino de Matemática 

 
A estratégia que o professor usa para iniciar a situação didática junto aos alunos é 

essencial, pois a sua atividade de ensino está diretamente relacionada à atividade de 

aprendizagem do aluno. Por isso, é indispensável que a atividade de ensino desperte no 

educando a necessidade e a vontade de se apropriar dos conhecimentos ensinados, como 

defende Moraes (2008). O modo como Mary iniciava o atendimento educacional envolvia as 

crianças, que participavam das atividades e diálogos com satisfação e interesse. 

Nos atendimentos observados, Mary iniciava fazendo perguntas problematizadoras às 

crianças. Para introduzir o conteúdo Valor posicional dos números naturais, Mary informou a 

Dina que, naquele dia, iriam falar sobre os números e fez alguns questionamentos, como: Você 

gosta dos números? Onde podemos encontrar os números? Mary continuou com a 

problematização, sempre dialogando com Dina. 

Já para introduzir o conteúdo Sistema monetário brasileiro, Mary iniciou o atendimento 

mostrando para Dina uma caixinha de papelão com tampa de encaixar (Figura 20). Dina logo 

perguntou o que era e se poderia abrir, Mary disse que sim. Ao abrir a caixa, Dina ficou surpresa 

ao ver dinheiro (de brinquedo) e perguntou: O dinheiro é meu? Mary sorriu e deixou Dina 

manipular as cédulas que estavam na caixa. 
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             Figura 20 – Caixa com dinheiro de brinquedo 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 

Mary, apontando para as cédulas, perguntava à criança o valor de cada nota (2, 5, 10, 

20, 50 e 100 reais). Dina só não conhecia as notas de 50 e 100 reais. Então Mary disse quanto 

valiam essas notas. Depois, perguntou: Qual o nome do nosso dinheiro? Como Dina não sabia, 

Mary disse que o nome do nosso dinheiro era Real. E, em seguida, indagou: E o dinheiro de 

papel, como é que se chama?  Dina disse que não sabia e Mary informou que se chama cédula. 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), desde o primeiro ano de escolaridade, as crianças 

devem vivenciar situações de aprendizagem em que possam reconhecer e relacionar os valores 

de moedas e cédulas do sistema monetário. Mary propôs essa vivência a Dina durante o 

atendimento. 

Durante uma das mediações sobre o Sistema monetário brasileiro, Mary queria que Dina 

indicasse quantas cédulas de 10 reais eram necessárias para formar 100 reais. Para isso, simulou 

uma situação de troca e deu o seguinte exemplo: Olha, seu Zé, troca aqui esse dinheiro pra 

mim, que eu quero passar um troco. Aí ele vai pegar quantas notas (10 reais) pra fazer essa 

troca? Mary tentou aproximar o conteúdo estudado a uma situação muito comum que acontece 

no nosso cotidiano.   

Ainda trabalhando o mesmo conteúdo, em outra atividade, Mary mostrou um minicartaz 

(Figura 21) para Dina com o título Olha que legal a loja da Nina! No cartaz, apareciam os 

nomes de três produtos com seus respectivos valores. Mary solicitou que Dina os observasse e 

dissesse quais eram os produtos que estavam à venda e foi perguntando quanto custava cada 

produto, qual era o mais caro e o mais barato.  Mary nunca dizia que a resposta estava errada. 

Sempre perguntava se a criança tinha certeza e o porquê da resposta. Quando a criança justifica 

sua resposta, é possível compreender a lógica do seu pensamento. 
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Figura 21 – Atividade Olha que legal a loja da Nina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 
 

Depois, Mary mostrou a cédula de 10 reais e perguntou o que dava para comprar na loja 

da Nina com aquele valor. Dina apontou dois produtos, a professora perguntou se ela queria 

fazer uma continha para saber se o valor era suficiente. Dina respondeu que não. Mary mostrava 

os produtos e perguntava se o dinheiro era suficiente para comprar, perguntava qual seria o 

valor se somasse os dois produtos. Às vezes Dina respondia e às vezes se recusava a responder. 

Mary sempre respeitava a decisão da criança, tentava estimulá-la a fazer ou responder, mas não 

insistia. Essa atitude deixava Dina mais à vontade no atendimento educacional. Na realidade, a 

recusa em responder ou realizar a conta era porque Dina não queria demonstrar que não sabia. 

Mary percebeu isso e evitava situações que constrangessem a criança. 

Mary disse que as pessoas costumam fazer lista de compras e então solicitou que Dina 

escrevesse, no quadro mágico, uma lista contendo os 3 produtos que a sua família mais compra. 

Dina registrou apenas as letras iniciais dos produtos, pois ainda não estava alfabetizada. Depois 

que ela escreveu, Mary perguntou quanto custavam os produtos da lista e disse que ela poderia 

escrever o valor de cada um. Em seguida, perguntou qual era o produto mais caro e o mais 

barato. 

Essas situações didáticas, em que são exploradas as atividades cotidianas e que há 

oportunidade de aprofundamento dos conceitos, favorecem a ampliação das noções conceituais 

da Matemática que as crianças trazem das suas vivências sociais, como defendem Ferreira, 

Santos e Heliodoro (2014). Esse tipo de mediação do ensino de Matemática evita que a criança 

entenda essa área do conhecimento como algo distante da sua realidade. 

Para introduzir o conteúdo “Adição de números naturais”, Mary perguntou a Elen: Para 

representar o que a gente conta, a gente usa o quê? Elen mostrou o dedo. Mary perguntou o 

que era aquilo, e ela disse que era 1. Mary perguntou: O 1 é o quê, é letra? É o quê? Elen pensou 

e disse que era uma letra. Mary não disse que a resposta estava errada. Esperou outra 
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oportunidade para se certificar de que a criança realmente não sabia e, em outro momento, 

apontou para o numeral 6 e perguntou o que era; dessa vez, Elen disse que era número. 

O ábaco e o quadro mágico foram recursos utilizados por Mary para trabalhar contagem 

e adição. Mary mostrou um quadro mágico para Elen e informou que ali seriam representadas 

as quantidades das coisas que fossem contadas. Depois, mostrou um ábaco e disse que ele servia 

para contar. Daí perguntou a Elen quantas pessoas estavam na sala e solicitou que ela 

representasse no ábaco aquela quantidade. Mary prosseguiu solicitando que a criança contasse 

outros objetos da sala e representasse a quantidade no ábaco e, em seguida, registrasse no 

quadro mágico o algarismo correspondente à quantidade. A BNCC (BRASIL, 2017) indica que 

a quantificação de objetos deve acontecer por meio de diferentes estratégias. A estratégia usada 

por Mary foi bem aceita por Elen, que demonstrava interesse pelas situações propostas. A 

operação mental de quantificar é indicada por Kamii (1990) como possibilidade de ajuda para 

a criança construir o número. 

O auxílio do ábaco (Figura 22) foi essencial para Elen realizar a operação de adição. As 

operações foram um dos conteúdos que Mary indicou na entrevista como preferido. Ela 

apresentou uma atividade em que Elen faria a operação de adição, registraria o algarismo 

correspondente no local indicado e procuraria, entre as palavras soltas, o nome que representava 

o resultado da soma.  

            Figura 22 – Elen usando o ábaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Arquivo digital da pesquisadora. 

 

O ábaco é um dos recursos didáticos indicados na BNCC (BRASIL, 2017) como 

essenciais para que a criança compreenda e utilize as noções matemáticas, desde que utilizado 

em situações didáticas que proporcionem a reflexão e sistematização, para que seja iniciado o 

processo de formalização. Observamos que Mary sempre solicitava que a criança registrasse, 

no quadro mágico ou no papel, o resultado da quantificação ou da operação de adição realizada 
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com o ábaco. Para realizar a soma, registrar o resultado e identificar a palavra que representava 

o resultado da soma, Elen contava com a orientação de Mary, a qual foi sua associada na 

realização da atividade (D’AMBROSIO, 2009). 

Nos atendimentos educacionais, Mary procurou mostrar para as crianças um pouco dos 

aspectos históricos do conhecimento matemático que estava sendo trabalhado, em consonância 

com o que relatou na entrevista ao afirmar: eu sempre gostei de ensinar Matemática começando 

pela história da Matemática.  A história da Matemática é defendida por D’Ambrosio (2009) 

como recurso motivador de elevada importância, que proporciona ao educando vivenciar uma 

Matemática viva e contextualizada. 

Para trabalhar o valor posicional dos números naturais, foi lida a história O valor de 

cada um (Figura 23), exibida no tablet; para contextualizar o Sistema monetário brasileiro, foi 

usada a história A origem do dinheiro (Figura 24), e a história em quadrinhos Como foi que 

criou os números (Figura 25) foi lida para contextualizar a adição de números naturais.  

 

       Figura 23 – História - O valor de cada um                        Figura 24 – História – A origem do dinheiro             

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo digital da pesquisadora                           Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 
  Figura 25 – História – Como foi que criou os números   

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                     Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 

Antes de iniciar a leitura da história, Mary problematizava com algumas perguntas que 

tinham relação com o conceito matemático que seria abordado no texto. As perguntas iam sendo 
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feitas durante um diálogo entre a docente e a criança, como se fosse um bate-papo. O Quadro 

33 mostra algumas perguntas realizadas às crianças antes da leitura da história: 

 
     Quadro 33– Perguntas problematizadoras 

História Perguntas realizadas 

 

O valor de cada um 

Você já viu números em algum lugar? Quando você vai passando na rua? E na 

sua casa, você consegue encontrar números? E para você comprar roupa, 

sapato, você vê números? Você tem quantos anos? E para você os números têm 

algum que é diferente do outro? Tem mais valor que o outro? E tem um que é 

mais importante que o outro?  

A origem do dinheiro 

Você sabe como é que as pessoas faziam antigamente para comprar as coisas? 

Você acha que sempre existiu esse dinheiro? Você acha que as pessoas faziam 

o quê para comprar o que elas queriam?  

Como foi que criou os 

números 

Será que os números sempre existiram dessa forma como é hoje?  Mas será que 

eles tinham outra forma de representar? Por exemplo, o 3 sempre foi 

representado assim? De que forma você usa o número na sua vida? 

 
    Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

 Vemos que Mary se distancia de um ensino baseado na memorização. As questões 

problematizadoras que ela propõe às crianças podem possibilitar que expressem seus 

conhecimentos prévios sobre o assunto abordado, despertar sua curiosidade e estimular a 

reflexão. Esse papel mediador do professor é defendido por Kamii (1990) como essencial para 

estimular a criança a pensar ativamente, o que dará condições para o desenvolvimento de suas 

estruturas mentais. 

Durante a leitura das histórias, Mary mostrava as imagens, fazia pausas para interagir 

com as crianças. Quando surgiam palavras diferentes, ela perguntava se as crianças sabiam o 

significado, como foi feito ao ler as palavras “graveto” e “escambo”, que Nina e Elen não 

sabiam o que significavam e Mary explicou. 

Na história O valor de cada um, ao ler o trecho que dizia que o zero não valia nada, 

Mary perguntou a Dina se ela concordava. À medida que os numerais iam aparecendo na 

história exibida no tablet, Mary ia pedindo a Dina para identificar qual era. Ao final, perguntou 

a Dina se ela aprendeu alguma coisa com a história. Dina respondeu: Aprendi que, juntando os 

números, fica mais do que separado. Essa pergunta favorece que a criança reflita sobre sua 

própria aprendizagem e ajuda a sistematizar o conhecimento, além de servir como um feedback 

para o professor, mostrando se a sua estratégia de ensino alcançou o objetivo desejado. 

Durante a leitura da história A origem do dinheiro, Mary perguntou se Dina achava que, 

hoje em dia, ainda existe o sistema de escambo, de troca. A criança respondeu que não. Mary 
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mostrou no livro um convite de uma instituição convidando as pessoas para uma feira de 

escambo, em que deveriam levar mercadorias para fazerem trocas. É importante a criança 

entender que alguns modos de proceder na comercialização de produtos, surgidos em outras 

épocas, permanecem até os dias de hoje. 

Em dado momento da leitura da história Como foi que criou os números, Mary usou 

canetas de hidrocor para representar os gravetos da história. Perguntou se o personagem da 

história estava tirando as ovelhas ou juntando. Elen disse que estava juntando. Mary perguntou 

se juntar dava ideia de adição ou subtração. A menina disse que era adição. Então solicitou a 

Elen que representasse a operação no quadro mágico. 

Durante o diálogo sobre o conteúdo, Mary buscava relacionar o que estava sendo 

estudado com as atividades diárias das crianças. Em um dos trechos da entrevista, Mary disse 

que gosta de ensinar que a Matemática está no cotidiano, que é algo tão comum no nosso viver, 

tão presente. As diferentes tendências da Educação Matemática, discutidas no capítulo 3 deste 

estudo, destacam a importância de ensinar a Matemática mostrando a sua presença no nosso 

cotidiano. Freire (1999) corroborava essa visão quando defendia que saberes curriculares 

fundamentais aos educandos deveriam estar intimamente relacionados às suas experiências 

sociais.  

Na atividade Os números na minha vida,  Mary explicou que Elen iria registrar o número 

que era importante na vida dela naquele momento. Na atividade (Figura 26), foi solicitado que 

fosse registrado: Número da minha idade; Número que representa o dia que você nasceu; 

Número que representa o meu peso; Número que você calça; Número da sua casa; Hora que 

você dorme; Hora que você acorda; Número que representa a sua altura. Alguns dados Elen não 

sabia, como altura, dia do nascimento, número da casa. Mary disse que buscaria essas 

informações e, em outro momento, as registraria na atividade.  

 
       Figura 26 – Atividade Os números na minha vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 
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Durante a mediação das atividades, Mary disse que hoje o número faz parte da nossa 

vida, que há números em todo lugar aonde vamos. Deu como exemplo a quimioterapia, que é 

ministrada a partir de uma dosagem, o momento de pesar que acontece em todas as consultas 

médicas e a ordem de chegada para atendimento. Esses exemplos aproximam a Matemática da 

vivência da criança. 

Mary também recorria aos jogos como estratégia de ensino. Moura e Lanner de Moura 

(1998) defendem que o jogo como estratégia pedagógica pode ser importante aliado no ensino. 

A ludicidade dos jogos propostos nas aulas de Matemática de Mary atraía o interesse das 

crianças. 

Antes de iniciar a partida dos jogos, Mary mostrava as peças que compõem os jogos e 

explicava as regras. Tentava problematizar o que estava sendo estudado com perguntas feitas 

às crianças ao longo da brincadeira com o jogo.  

Um dos jogos utilizados foi Disco Mágico31. Esse jogo foi mais uma estratégia adotada 

para trabalhar o valor posicional dos números naturais. O jogo era composto por um disco 

dividido nas cores azul, vermelha e amarela, 24 fichas redondas e um quadro para registrar os 

resultados (Figura 27). Cada cor corresponde a uma ordem: amarela (unidade), azul (dezena) e 

vermelha (centena).  

Mary sugeriu jogar par ou ímpar para definir quem iniciaria o jogo. Dina aceitou. Cada 

uma recebeu seis (6) fichas, as quais seriam lançadas sobre o tabuleiro a cada jogada, a uma 

distância de aproximadamente 30 cm do disco-tabuleiro. Cada ficha que caísse na casa de 

determinada cor receberia a quantidade de pontos. Ganharia o jogo quem obtivesse a maior 

pontuação.  

Antes de iniciar a jogada, Mary pediu para Dina que colocasse o seu nome no quadro 

de registro e perguntou se ela tinha noção da distância de 30 cm. Como Dina não sabia, Mary 

usou uma régua para medir a distância.  

 
 Figura 27: Dina brincando com o jogo Disco Mágico                        Figura 28: Quadro de registro 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: Arquivo digital da pesquisadora                                 Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 
31 Esse jogo faz parte do Caderno Jogos na Alfabetização Matemática, do PNAIC (BRASIL, 2014). 
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Ao final de cada jogada, Mary solicitava que Dina registrasse no quadro os pontos 

marcados (Figura 28).  Durante o jogo, Mary perguntava quanto valia a cor em que a ficha caía, 

orientava Dina no registro e fazia perguntas como: Você tem 10 e juntou com mais 3, vai ficar 

quanto? Em uma das jogadas de Nina, caíram duas fichas na parte vermelha do disco. Mary 

disse que 1 valia 100 e perguntou: Você marcou dois, vai valer quanto?  

Depois de registrar o resultado, foi identificada a vencedora, Mary. A docente perguntou 

sobre a pontuação de Dina: Você sabe quantas unidades de pontos você fez? No total, todos, 

quantas unidades? Depois, mostrando a sua pontuação, Mary perguntou: Eu fiz algum ponto 

de unidade? Na dezena?  Qual a diferença de pontos entre eu e você? A BNCC (BRASIL, 

2017) orienta que a criança compreenda as características do sistema de numeração, como o 

valor posicional e o papel do zero, já no 2º ano do Ensino Fundamental. Como a avaliação 

diagnóstica de Dina mostrou que ela ainda não tinha esse conhecimento consolidado, Mary 

sentiu a necessidade de explorar esse conteúdo. 

O jogo dominotas, um jogo de dominó em que as peças são dinheiro (cédulas e moedas), 

foi utilizado como mais uma estratégia para trabalhar o sistema monetário nacional (Figura 29). 

Mary perguntou a Dina se ela sabia por que se chamava dominotas e ela não sabia. Mary disse 

que era porque falava de dinheiro. Dina avisou logo que só não podia fazer contas. De forma 

descontraída, a professora disse: Aí eu faço junto com você pra gente aprender. Eu aprendo 

com você e você aprende comigo.  

Mary informou que cada jogador deveria pegar 7 peças após serem embaralhadas e que 

começaria quem tivesse o maior dublê. Ela esclareceu que dublê é quando os dois lados têm o 

mesmo valor e explicou a organização espacial do jogo. À medida que iam sendo colocadas as 

peças do jogo, Mary ia perguntando qual era o valor que constava na peça. 

 
Figura 29 – Dina jogando Dominotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte: Arquivo digital da pesquisadora. 
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Ainda nesse atendimento, Mary apresentou duas cartelas com valores de dinheiro 

referentes a centavos e 1 real, para fazer um jogo de bingo (Figura 30). Mary sorteava as moedas 

para que ela e Dina marcassem o valor sorteado em suas respectivas cartelas. Venceria o jogo 

quem marcasse a primeira linha horizontal da cartela.  

À medida que sorteava uma moeda, Mary a mostrava para Nina, perguntava qual era o 

valor e solicitava que ela identificasse o valor da moeda em sua cartela. Nina ganhou a jogada 

e Mary deu um cofrinho de brinde para ela, o que a deixou muito feliz (Figura 31). Ao final, 

Mary disse que, naquele dia, tinham trabalhado com a Matemática. Dina disse que odiava 

Matemática. Embora tenha expressado essa aversão à Matemática, Dina participava da aula 

com interesse, o que nos parece ser um indício de que a metodologia adotada por Mary era 

satisfatória para ela. No entanto, quando Mary solicitava que Dina respondesse alguma pergunta 

ou realizasse uma atividade que a criança tinha convicção de que não sabia responder, ela se 

recusava ou tentava se esquivar. 

 
               Figura 30 – Cartela do bingo                             Figura 31 – Cofrinho que Dina ganhou 

 

 

 

 

       

        

      Fonte: Arquivo digital da pesquisadora                    Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 

Mary usou o jogo da memória Adição para trabalhar adição de números naturais (Figura 

32). Ela o entregou para Elen recortar e brincar. Depois de recortá-lo, Elen conferiu as peças 

juntamente com Mary. Nesse momento, Elen realizava a operação de adição e procurava a 

quantidade correspondente. Elen fazia uso do ábaco com muita satisfação para fazer a soma. 

 
          Figura 32 – Elen realizando a atividade de adição 

 

 

 

 

 

 

   

     Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 
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Para facilitar a visualização dos aspectos da prática pedagógica de Mary, apresentamos, 

no Quadro 34, as estratégias e recursos didáticos adotados na mediação de cada conteúdo de 

Matemática. 

 
    Quadro 34 – Estratégias didáticas utilizadas por Mary para ensinar cada conteúdo de Matemática 

Duração do 

atendimento 
Conteúdo Leitura da história 

Estratégias, recursos e atividades 

utilizadas 

1h 
Valor posicional dos 

números naturais. 

O valor de cada um. Jogo disco mágico, ficha para registro. 

50 min. 
Sistema Monetário 

Brasileiro 

A origem do dinheiro Caixa com dinheiro de brinquedo, jogo 

dominotas, bingo de moedas, quadro 

mágico. 

1h 
Adição de números 

naturais 

Como foi que criou os 

números. 

Atividade O número na minha vida, 

minicartaz A loja da Nina, jogo da 

memória da adição, atividade de adição, 

quadro mágico. 

  
    Fonte: Elaboração da autora, 2020.  

 
A partir do exposto, podemos inferir que Mary desenvolve sua prática pedagógica de 

forma distinta da que vivenciou enquanto estudante que, segundo ela, era desprovida de sentido 

e fechada em si mesma. Sua ação pedagógica parece estar alicerçada na concepção de que a 

Matemática está presente no cotidiano e que seus aspectos históricos são importantes para a 

compreensão dessa linguagem. Nas suas mediações, levanta questões problematizadoras, 

favorecendo a reflexão das crianças sobre o conceito matemático estudado. A criança é 

considerada sujeito ativo no processo educativo. 

 Os conteúdos trabalhados nas três observações estavam de acordo com o que as crianças 

precisavam aprender. Eram conteúdos elementares de Matemática, pois, embora as suas alunas 

tivessem 9 e 10 anos de idade, ainda não tinham consolidado conceitos referentes ao período 

de alfabetização. Mary lança mão da ludicidade na sua atividade de ensino, a fim de despertar 

nas crianças a necessidade e a vontade de se apropriar dos conhecimentos matemáticos 

ensinados. As diferentes atividades propostas no seu atendimento educacional são articuladas 

entre si e envolvem as crianças na sua realização. Percebemos coerência entre o discurso de 

Mary na entrevista e a sua prática pedagógica. 

 

5.3.2.3 As estratégias didático-pedagógicas de Geovana para o ensino de Matemática  

 
Antes de tratar da prática pedagógica de Geovana, consideramos pertinente descrever o 

contexto em que suas aulas se desenvolveram, muitas vezes marcadas por interrupções devido 
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a interferências externas e/ou conversas paralelas. Além disso, a professora da Educação 

Infantil também realiza o atendimento nesse espaço, ao mesmo tempo que Geovana atende seus 

alunos. Como salienta Franco (2015), a prática pedagógica pode ser redirecionada por conta de 

circunstâncias imprevistas. No atendimento educacional no hospital, tais situações são comuns. 

O dia em que Geovana atendeu Caio, por exemplo, foi bem movimentado. Durante a 

atividade, o pai da criança foi se despedir do filho porque a mãe tinha chegado. O menino 

chorou um pouco, mas logo se calou. Alguns minutos depois, a mãe chegou e foi beijar e abraçar 

o filho. Depois, a atividade foi interrompida novamente com a chegada da mãe da criança com 

o lanche. Alguns minutos depois, a mãe saiu. Caio retornou a fazer a atividade. Logo em 

seguida, a mãe voltou com um suco para ele. Nesse momento, ele pediu à professora para jogar 

no computador. Foi combinado que jogaria por 15 minutos, e a professora mostrou que ia 

marcar o tempo no celular. Ficou acordado que, depois desse tempo, ele beberia o restante do 

suco e depois continuaria a atividade. Assim foi feito. O atendimento foi novamente 

interrompido para a mãe coletar a urina da criança. 

No atendimento de Adão, também houve interrupções. Com menos de 5 minutos que 

iniciou, o atendimento foi interrompido por uma enfermeira para injetar medicação na criança, 

por meio do acesso venoso. Demorou alguns minutos para terminar o procedimento e então o 

atendimento pedagógico continuou. Durante o atendimento educacional, as mães das crianças 

entraram na brinquedoteca algumas vezes e duas enfermeiras entraram, em momentos distintos, 

durante o atendimento pedagógico, para administrar medicamento oral e venoso. A professora 

disse que essas interrupções são comuns, mas há dias que são bem tranquilos. Tudo é muito 

incerto. 

No primeiro atendimento observado de Elen e Bento, a mãe de uma das crianças ficou 

na brinquedoteca durante a maior parte do tempo, sempre interagindo com a professora e 

também com as crianças. Nesse dia, durante um tempo, havia também uma criança pequena na 

brinquedoteca, acompanhada pela mãe, que chorava o tempo todo. Esse dia, ainda assim, foi o 

mais tranquilo. 

Na segunda observação, o atendimento de Elen e Bento foi diferente do dos outros dias. 

Inicialmente, aconteceu no leito, pois Bento estava com sonda e não queria ir para a 

brinquedoteca. Como ele gostou do jogo que Geovana preparou para brincar com ele, pediu 

para ir à brinquedoteca, disse que no leito não dava para jogar direito. Pediu à mãe para vestir 

sua parte de baixo e levá-lo, mesmo com sonda. Quando Elen viu a professora na enfermaria 

para atender Bento, pediu imediatamente para ir à brinquedoteca. A mãe disse que ia dar banho 

nela e depois a levaria.  
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Elen chegou depois de Bento à brinquedoteca. A professora acomodou a menina, 

colocou o soro no suporte. Nesse momento, ficaram na brinquedoteca as duas crianças, quatro 

pais, além da professora e da pesquisadora. Os pais conversavam entre si, enquanto Geovana 

atendia as crianças. O pai de uma criança de 2 anos fez uma chamada de vídeo para a avó dela, 

ao mesmo tempo que Geovana fazia o atendimento educacional. 

As aulas de Matemática de Geovana, como ela disse na entrevista, fazem parte de uma 

sequência didática organizada a partir de um tema, que dá origem a subtemas. Nos atendimentos 

observados, Geovana iniciava a aula de Matemática com a leitura ou retomada de uma história 

ou exibição de um vídeo sobre o assunto abordado. Apenas um atendimento foi iniciado com 

jogo antes de discutir a temática. Isso ocorreu porque Geovana fez uma mudança no 

planejamento. As práticas pedagógicas no hospital, como destaca Granemann (2017), 

necessitam ter a flexibilidade como princípio. Assim, o jogo, que seria a última atividade, foi 

antecipado para o início, a fim de motivar Bento, que estava no leito, a participar do atendimento 

educacional.  

Tal como assinalou na entrevista, Geovana desenvolvia o ensino de Matemática de 

forma lúdica, buscando proporcionar às crianças atividades prazerosas, para que o conteúdo 

não seja maçante. Inicialmente, ela fazia a leitura da história ou exibia o vídeo, conversava com 

as crianças sobre o tema tratado e, a partir daí, abordava o conteúdo de Matemática.  

Antes de introduzir o conteúdo Figuras geométricas, por exemplo, a docente mostrou o 

livro para Adão e relembrou com ele a história Se as crianças governassem o mundo. Em 

seguida, apresentou à criança um foguete feito com papel colorido, composto por figuras 

geométricas, colado no papel A4 preto, com a frase: Se as crianças governassem o mundo... 

estaria aqui e acolá, em todo lugar. A partir da figura do foguete, Geovana começou a explorar 

as figuras geométricas planas. 

Para introduzir o conteúdo Sequência de cores e números naturais, Geovana fez a leitura 

da história A cor de Coraline. A leitura foi feita de um livro em pdf, no notebook. Geovana 

estava contando a história e Caio pediu para ler. Ela sugeriu que cada um lesse uma parte e 

assim foi feito. Caio fez a leitura entusiasmado, com entonação, mudando o tom de voz e 

interpretando ao mesmo tempo. Depois da leitura da história, Geovana lhe mostrou 1 caixa de 

lápis de cor de 12 cores e perguntou qual era a cor que representava a cor da pele dele e, em 

seguida, solicitou que pegasse o lápis que indicava a cor da sua pele.  Geovana disse que, na 

história, havia uma sequência de cores e perguntou se ele lembrava qual era a sequência.  

A partir da história Um anjo visita Maria, Geovana explorou a contagem de números 

naturais. Durante a leitura da história, Geovana perguntou a Bento e a Elen quantas pessoas 
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moravam na casa deles e disse que poderiam contar nos dedos. Ao finalizar a leitura da história, 

Geovana disse que daria às crianças um quebra-cabeça sobre a história que ouviram.  

Geovana exibiu no celular, para Bento e Elen, o vídeo Noite Feliz. Relembrou o que 

falou na aula anterior sobre a temática e disse que o mês de dezembro é um mês especial porque 

é o nascimento de Jesus. A professora mostrou uma folha de papel ofício com a letra da música 

digitada e um desenho sobre o Natal. Em seguida, mostrou no calendário o mês de dezembro. 

A partir daí, Geovana adentrou na medida de tempo. 

Depois da leitura da história, Geovana não fazia exposição oral dos conteúdos. Ela usava 

estratégias diferentes para expor os conhecimentos matemáticos, como uma figura, jogos, a 

utilização de recursos como massa de modelar e calendário. Para trabalhar as figuras 

geométricas planas, Geovana explorou a imagem de um foguete (Figura 33). 

 
               Figura 33 – Foguete usado na aula de Geovana 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 

Ao mostrar a figura para Adão, Geovana perguntou: nesse foguete, não tem nada 

diferente, não? O menino respondeu que havia um quadrado e uma bola. Geovana indagou: 

uma bola? Essa bola não tem nome, não? Em outro momento, Geovana perguntou novamente 

o nome da figura geométrica e ele repetiu que era bola. A professora disse que o nome era 

círculo. A criança pronunciava “círcalo”, mesmo com Geovana pronunciando “círculo”. Ele 

teve dificuldades para reconhecer o triângulo e o retângulo, só conseguiu com sua ajuda. 

Depois, Geovana disponibilizou as mesmas figuras geométricas planas feitas de E.V.A. e, à 

medida que o garoto manuseava as formas, Geovana pedia que ele as nomeasse. Dessa vez, ele 

já conseguia nomear todas as figuras. Quanto ao círculo, ele oscilava chamando-o às vezes de 

bola, outras vezes de “círcalo”.  

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), o trabalho com o reconhecimento e nomeação 

das figuras geométricas planas deve ser iniciado desde o 1º ano do Ensino Fundamental. Apesar 

de Adão estar matriculado no 3º ano do Ensino Fundamental, ainda não tinha consolidado esse 
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conhecimento. Daí a necessidade de retomar esse conteúdo ainda de forma elementar. Como 

Geovana disse na entrevista, o conteúdo é definido a partir da necessidade dos alunos. 

A massa de modelar foi um recurso usado para explorar a sequência de cores (Figura 

34). Geovana fez uma sequência de três cores com a massa e depois pediu para Caio continuar. 

Ela dizia: Tá vendo a sequência? Laranja, verde, marrom. Vai ser o quê agora de novo? Caio 

não entendeu, a professora explicou novamente. Depois que o menino compreendeu, Geovana 

pediu que ele criasse uma sequência de cores com a massa e assim ele fez. Ao final, ela solicitou 

que Caio cortasse a massa do mesmo tamanho. Depois perguntou: Vamos fazer o que com essa 

massinha agora? O que dá pra a gente criar? Dá para fazer o chapéu que você desenhou, não 

dá? Em seguida, a professora solicitou que a criança fizesse, com a massinha, o chapéu que 

desenhou na atividade anterior.  

 

   Figura 34 – Geovana ensinando sequência de cores com massa de modelar 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 

Para explorar a medida de tempo, Geovana utilizou como recurso didático um 

calendário. O uso do calendário deve ser explorado desde o 1º ano do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2017), pois as informações que constam nesse instrumento de marcação de tempo 

estão presentes na prática social dos sujeitos desde cedo. A compreensão dessas informações 

possibilita a percepção da passagem do tempo e de certas regularidades das medidas de tempo, 

como dia, mês e ano, e leva a criança a reconhecer o uso do calendário no nosso dia a dia. 

Geovana se apoiou na data comemorativa do Natal, acontecimento de conhecimento das 

crianças, para explorar o uso desse instrumento. Lembrando que a compreensão do sentido de 

tempo é processual e o uso do calendário é apenas um dos recursos necessários nesse processo. 

Ela perguntou se as crianças já tinham visto um calendário. Mostrou no calendário o 

mês de dezembro e disse: Não te falei que dezembro é um mês especial? Mostrou os dias da 

semana, o mês, o ano. Explicou que o primeiro dia da semana é domingo. Depois disse qual era 

o segundo dia e foi perguntando às crianças qual seria o próximo dia até terminar a semana. 
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Perguntou em qual ano estávamos, qual a data em que se comemora o Natal e em qual dia da 

semana seria.  

Geovana disse que o calendário também é chamado de folhinha e que todo mundo tem 

uma em casa. Explicou que o feriado é grafado com a cor vermelha e, por isso, dia 25 de 

dezembro é grafado nessa cor. Mostrou no calendário a data do dia e perguntou qual dia da 

semana foi o dia anterior e a data do aniversário de Bento. Ele disse que era no São João. A 

professora disse que então era em junho e perguntou: Já passou ou vai passar ainda? A criança 

não soube responder. Então, Geovana disse que, nesse ano, a data do aniversário dele já tinha 

passado. Bento não sabia os dias da semana e não tinha noção do uso do calendário. A 

professora explicou que era importante saber os dias da semana e deu como exemplo o dia que 

normalmente as crianças têm alta, questionando como ele saberia quantos dias faltavam para 

sua alta. Mostrou à criança como olhar no calendário e contar esse período. Disse os dias da 

semana na ordem. E disse para a mãe de Bento que lhe daria uma tarefa, que era dizer para o 

filho todo dia qual era o dia da semana.  

Como Elen demonstrou ter mais conhecimento sobre o conteúdo, além desses 

questionamentos, Geovana aprofundou um pouco mais e lhe perguntou quais os números que 

ela conhecia no calendário de dezembro. A criança os apontou contando até 30. Perguntou qual 

o último dia do mês. Elen disse que era 30 e Geovana explicou que o mês de dezembro tem 31 

dias. Perguntou se o Natal estava próximo, Elen disse que sim e Geovana mostrou, no 

calendário, quantos dias e semanas faltavam para o Natal. 

Ao abordar o conteúdo Medida de tempo, Geovana tentou aproximar os conhecimentos 

matemáticos às situações do dia a dia das crianças. Chama a atenção o fato de Geovana ter 

destacado, durante a entrevista, a necessidade de relacionar os conteúdos de Matemática com o 

cotidiano das crianças e, nas suas aulas observadas, a tentativa dessa relação ter se mostrado 

presente somente na situação didática que envolvia medidas de tempo. 

Os jogos também foram recursos didáticos utilizados por Geovana para mediação dos 

conteúdos. Ela mostrava as peças do jogo, explicava as regras e fazia perguntas 

problematizadoras na tentativa de esclarecer os conhecimentos matemáticos trabalhados 

decorrer do jogo. A BNCC (BRASIL, 2017) indica os jogos como recursos essenciais para a 

compreensão dos conceitos matemáticos e destaca a necessidade de oferecer situações que 

envolvam a reflexão e sistematização do conhecimento. 

 O jogo da trilha do Natal foi utilizado para trabalhar o conceito de contagem com 

números naturais (Figuras 35 e 36). A trilha era composta por numerais de 1 a 40. As crianças 

jogavam o dado e contavam o número de casas para avançar. Para iniciar o jogo, Geovana pediu 
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que Bento e Elen jogassem o dado e explicou que quem tirasse o maior número no dado 

começaria a jogada. Uma das crianças tirou 4 no dado e a outra tirou 2. A professora perguntou: 

Qual é o maior, 4 ou 2? 

 
 

Figuras 35 e 36 – Bento e Elen brincando com o jogo da trilha do Natal 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 

Geovana sempre acompanhava e orientava quando necessário. Ela mediava 

perguntando, a cada jogada, em que número parou, pedia às crianças para contarem à medida 

que avançavam as casas. Dizia: Você agora está na casa do 30, aqui é trinta e quanto? Aqui já 

é a casa do 40. Quando a criança hesitava em responder, ela dizia que, se não soubesse, não 

tinha problema. Bento e Elen demonstraram não conhecer como brincar com o jogo da trilha. 

Mas foram compreendendo à medida que iam jogando.  

O jogo da trilha com peças de dominó foi utilizado como estratégia para trabalhar 

cálculo mental de adição. A BNCC (2017) destaca a necessidade da realização de cálculo 

mental como uma das estratégias para a efetuação de cálculos.  

O jogo era feito de cartolina (Figura 37), com trilha composta por peças de dominó 

indicando chegada e saída. Cada lado do dado tinha uma cor e indicava o carro que iria se 

movimentar na trilha. Geovana mostrou 3 carros de cores diferentes, pediu para ele dizer a cor 

de cada carro e escolher um. A criança escolheu; em seguida, Geovana mostrou o jogo com que 

iam brincar. Perguntou quem ia começar e sugeriu jogarem par ou ímpar. 

 
        Figura 37 – Bento jogando no leito 

  

 

 

 

                                                 

 Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 
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Quando o dado era jogado, Geovana perguntava: Que cor é essa? Não sabe? E 

continuava: Se cair vermelho, quem joga? Quanto é que deu? Quem é agora que joga? Quando 

mudava de casa, pedia para a criança contar os pontos de cada pedra e somar. Ela perguntava 

Aqui tem quanto? 1 mais 6, quanto será? Incentivava a criança a contar nos dedos quando não 

conseguia calcular mentalmente. Quando a criança errava, ela perguntava: Tem certeza? vamos 

ver? 

O quebra-cabeça foi outro jogo utilizado como estratégia por Geovana. Ela 

disponibilizou em papel ofício um quebra-cabeça para recortar (Figura 38) e montar a imagem 

natalina. A imagem foi recortada e montada em papel colorido. Durante a montagem, as 

crianças tinham dúvidas sobre a organização das peças. Geovana não dava a resposta, mas 

ajudava as crianças a encontrarem a resposta. Ela perguntava Cadê o pedaço da casa? Procura. 

Em outro momento, disse Primeiro vocês tentam. Depois eu ajudo. Confirmava o que estava 

certo e perguntava onde estava a parte que faltava. Quando a criança respondia errado, ela 

perguntava se tinha certeza. Ao final, pediu para as crianças colocarem o nome na atividade 

(Figura 39). 

 
 Figura 38 – Bento e Elen recortando o quebra-cabeça               Figura 39 – Elen montando o quebra-cabeça 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Arquivo digital da pesquisadora                                  Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 
 
A metodologia de ensino adotada por Geovana se distancia de uma metodologia baseada 

na cópia e lista de exercícios, como afirmou ter sido sua vivência com a Matemática enquanto 

estudante. Geovana empregava estratégias e recursos didáticos diferentes para trabalhar os 

conhecimentos matemáticos. Lançava mão de atividades que envolviam recorte, colagem, 

pintura. Esses tipos de atividades despertavam o interesse das crianças e captavam a sua 

atenção. Felicetti (2010) destaca que a Matemática deveria ser ensinada com criatividade, pois 

é uma disciplina feita para pensar. 

Para realizar uma das atividades, Geovana entregou uma folha de papel ofício para Elen 

e Bento colarem a letra da música digitada (Figura 40). Ao lado, Geovana desenhou a capela 
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com lápis, para que as crianças, usando cotonete com tinta guache, fizessem pontos coloridos 

no traçado da capela. Depois, olhando para o modelo que a professora mostrou, as crianças 

iriam completar o desenho e enfeitá-lo com lantejoula. Geovana deixou as crianças à vontade 

para escolher as cores da tinta. Para dar mais opções de cores, ela misturou tintas. Antes de 

misturar, perguntava às crianças: Se eu misturar o vermelho com amarelo, vai dar que cor? 

Para o azul ficar claro, mistura que cor? Bento e Elen realizaram essa atividade com muita 

concentração e satisfação. 

 
Figura 40 – Bento e Elen fazendo atividade com tinta 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 
Geovana propôs uma atividade de recorte e colagem para Adão montar um robô usando 

figuras geométricas. Ela mostrou uma folha de papel ofício com imagens diversas, construídas 

com formas geométricas, e pediu que a criança escolhesse uma das figuras para fazer conforme 

o modelo. O menino escolheu o robô. A professora disponibilizou uma imagem do robô para a 

criança observar e perguntou: Nesse robô, tem o quê de forma geométrica que você pode 

identificar? Dessa vez, a criança identificou todas as formas, inclusive o círculo. 

Em seguida, foram disponibilizadas formas geométricas feitas de papel colorido para 

que Adão fizesse o robô que escolheu. Geovana orientava a atividade sempre pedindo que a 

criança pegasse a peça nomeando-a. Quando a criança colocava a peça no lugar errado, ela 

questionava: É nessa posição mesmo? Falta o quê mais? Como Adão estava com uma das mãos 

com pouca mobilidade por conta do acesso venoso, a professora passava cola na figura e a 

criança colava no devido lugar. A criança ia juntando as formas para montar o robô, observando 

qual era a figura geométrica, qual a posição (horizontal ou vertical) para ser colocada, e escolhia 

a cor que combinava (Figuras 41 e 42). 
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         Figuras 41 e 42 – Adão montando o robô com figuras geométricas planas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 

 

Como destaca Barbosa (2011), as formas geométricas estão presentes na natureza e nas 

produções humanas como construções, artesanatos, obras de artes etc. Isso possibilita relacionar 

essas figuras às diferentes produções humanas. No entanto, no seu ensino, Geovana se restringiu 

à identificação e nomeação das figuras geométricas, sem explorar ou estimular o 

reconhecimento de representações geométricas em produtos e produções humanas presentes na 

vida cotidiana. 

Em outra atividade, Geovana utilizou massa de modelar e palito de dente para Adão 

formar figuras geométricas planas. Ela disponibilizou as figuras geométricas feitas de E.V.A., 

como círculo, quadrado, triângulo e retângulo, para a criança manipular. À medida que Adão 

pegava uma forma geométrica, Geovana perguntava o nome da figura. Depois, mostrou a massa 

de modelar e os palitos de dente para o garoto e solicitou que usasse esses materiais para fazer 

as formas (Figura 43). Inicialmente, Adão fez o quadrado usando apenas os palitos. Geovana 

perguntou pela massinha e ele disse: Como vou fazer o quadrado usando esses palitos e a 

massinha? A professora começou a mostrar como era, ele disse que entendeu. Adão juntou as 

pontas dos palitos com a massa de modelar para formar o quadrado. 

 
Figura 43 – Figuras geométricas feitas por Adão 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 
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Ao finalizar, Geovana pediu para a criança escolher outra forma geométrica para fazer, 

repetindo o mesmo procedimento, fazendo primeiro só com palito e depois com palito e massa 

de modelar. À medida que Adão ia montando as figuras, Geovana ia chamando a atenção para 

a diferença entre as formas. O menino fez tudo com satisfação, sempre brincando com a 

docente, sorrindo. 

Depois, curiosamente, a criança perguntou como faria o círculo. A professora disse 

sorrindo que ele iria dizer como fazer. Adão respondeu que não tinha como fazer, depois disse 

que tinha, só que era difícil. Então fez uma salsicha e, em seguida, o círculo. Essa foi a única 

forma feita apenas com massa. Ao final, Geovana colou as figuras feitas por Adão no papel A4 

preto e colocou-as no mural da brinquedoteca.  

Geovana também propôs atividades que envolviam o registro escrito no papel. Uma das 

atividades propostas dispunha de várias formas geométricas desenhadas no papel ofício. As 

figuras eram próximas e algumas passavam por dentro da outra. Foi solicitado que a criança 

identificasse e contasse cada forma geométrica e depois registrasse, no papel, o algarismo 

correspondente à quantidade. No início, a criança disse estar perdida, depois começou a 

identificar e percebeu que, entre as formas geométricas, não havia o retângulo. Ele identificou 

5 triângulos e perguntou à professora se estava certo. A professora disse: Conta aí para eu ver. 

Ele contou oralmente e a professora confirmou que estava certo.  

Geovana realizou duas atividades que envolviam sequência. Na primeira atividade, 

solicitava que fosse feita uma sequência de cores igual à que aparecia na história A cor de 

Coraline. Depois, disse a Caio que ele tinha feito uma sequência das cores e que, naquele 

momento, ia fazer a sequência de números. Essa atividade envolvia o registro escrito, foi uma 

atividade em que a criança deveria completar uma sequência de números de 1 até 50 (Figuras 

44 e 45). A professora acompanhou e orientou a realização da atividade. Mediava dizendo: Fez? 

E aqui? Esqueceu, foi?  

  
Figuras 44 e 45 – Caio realizando as atividades de sequência de cores e números 

 

  

 

 

 

 

 

                    Fonte: Arquivo digital da pesquisadora 
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Geovana não dizia para as crianças que as suas respostas estavam erradas. Ela sempre 

perguntava se eles tinham certeza da resposta e elogiava cada atividade realizada. 

Para melhor visualização dos aspectos da prática pedagógica de Geovana, 

apresentamos, no Quadro 35, as estratégias e recursos didáticos utilizados por ela na mediação 

dos conteúdos de Matemática. 

 
     Quadro 35 – Estratégias didáticas utilizadas por Geovana para ensinar cada conteúdo de Matemática 

Duração do 

atendimento 
Conteúdo 

Leitura da 

história 
Estratégias, recursos e atividades utilizadas 

2h 15min. 
Figuras 

geométricas 

 

Se as crianças 

governassem o 

mundo 

A figura de um foguete construído com formas 

geométricas, figuras geométricas de E.V.A, 

construção de um robô com formas geométricas, 

construção de figuras geométricas com massa de 

modelar e palito de dente, atividade impressa 

para identificar figuras geométricas. 

 

2 horas 

Sequência de 

cores e sequência 

de números 

naturais 

 

A cor de Coraline 

Massa de modelar, caixa de lápis de cor, 

atividade para completar sequência numérica. 

1h 28min. 
Contagem de 

números naturais 

Um anjo visita 

Maria 
Quebra-cabeça, jogo da trilha do Natal. 

 

1h 10min na 

brinquedoteca/ 

25 min. no leito 

Cálculo mental de 

adição e medidas 

de tempo. 

Vídeo: Noite feliz Jogo da trilha com peças de dominó, calendário. 

     Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

A partir das situações didáticas expostas, parece-nos que a prática pedagógica de 

Geovana se distancia da que vivenciou enquanto estudante, que diz ter sido muito ligada a livros 

e ensino no quadro com cópia e lista de exercícios para resolver. O ensino de Geovana é baseado 

na ludicidade, com recursos e estratégias didáticas que envolvem e despertam o interesse das 

crianças, o que favorece a apropriação dos conhecimentos. Nas mediações dos conhecimentos 

matemáticos, ainda que não fosse de forma aprofundada, realizava questões problematizadoras 

para auxiliar as crianças na compreensão dos conteúdos estudados.  

As limitações e potencialidades das crianças eram consideradas no seu ensino, ao propor 

atividades que correspondiam às suas necessidades pedagógicas, em consonância com o que 

verbalizou na entrevista, ao afirmar que os conteúdos trabalhados partem das necessidades dos 

alunos. As crianças atendidas por Geovana estavam na faixa etária de 6, 7, 8 e 9 anos de idade. 
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Com exceção de Caio, que tinha consolidado o processo de alfabetização, os demais, embora 

com idades mais avançadas, ainda estavam nesse processo e não tinham consolidado conceitos 

matemáticos previstos para o 1º ano do Ensino Fundamental. Assim, as abordagens dos 

conteúdos eram de acordo com os conhecimentos das crianças, e não a partir do seu ano de 

escolaridade.  

Apesar de todas as interferências do contexto hospitalar, Geovana conseguia 

desenvolver atividades variadas com as crianças. Embora aparecesse muito no seu discurso a 

importância de contextualizar os conteúdos de Matemática e mostrar a sua presença no 

cotidiano, nas aulas observadas, foi bem pouco percebida essa relação.  

 

5.3.2.4 Afetividade: relação professor-aluno 

  
A relação professor-aluno é fator fundamental para que o processo de ensino alcance o 

seu objetivo, a aprendizagem do aluno. Essa relação foi bem evidenciada no discurso de Mary 

e Geovana, assim como nas observações dos atendimentos educacionais. Como discutido no 

capítulo 3 deste trabalho, a relação afetiva do professor com os seus alunos é expressa já na 

organização do ensino, quando o docente toma decisões sobre as estratégias e atividades a 

serem realizadas, levando em consideração as possibilidades dos discentes. Percebemos essa 

preocupação nos excertos das professoras, quando Geovana explica que é necessário trazer 

algo muito prazeroso para criar um vínculo afetivo com a criança e Mary salienta que tem que 

fazer de maneira criteriosa, que envolva ele .... se a gente vier já com aquele ensino 

engessado... Essas reflexões sobre o que o ensino pode oferecer ao aluno acontecem no 

planejamento e esses trechos dos excertos nos permitem inferir que as professoras entendem 

que a afetividade é a fonte do conhecimento, como defendia Wallon (1978). 

Geovana destaca, em um trecho da sua fala, a necessidade de conquistar e reconquistar 

o aluno todos os dias, para que seja criado um vínculo com ele e pra que você consiga chegar 

até ele e ter bom resultado. Ainda que indiretamente, Mary menciona algo nesse sentido, 

quando diz que é necessário ajudar o aluno a ver que ele tem possibilidade de aprender, mesmo 

estando passando por problema de saúde. Geovana e Mary parecem compreender a 

importância de considerar o aluno não apenas no seu aspecto cognitivo, mas também no seu 

aspecto emocional, sua condição de saúde. Consideramos isso essencial no processo de ensino, 

pois, em consonância com Wallon (1975), acreditamos que só é possível se dirigir à inteligência 

da criança quando se dirige à criança em sua totalidade. 
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Tanto o discurso quanto as observações das aulas de Matemática de Geovana e Mary 

revelaram a presença de laços afetivos com as crianças atendidas. Quando Geovana diz que, às 

vezes, tem que flexibilizar... tem que mudar seu planejamento, demonstra o reconhecimento da 

importância do aluno em detrimento aos conteúdos e programas, como defende D’Ambrosio 

(2008). A centralidade do ensino é o aluno, a sua necessidade naquele momento, e não o 

cumprimento de um planejamento, pois o professor terá cumprido o seu papel se tiver atendido 

a necessidade do seu aluno. Como mostrado anteriormente, em um dos atendimentos, Geovana 

iniciou a aula com um jogo que estava planejado para o final. Isso foi feito devido à necessidade 

de motivar Bento a participar da aula. As circunstâncias mostraram que seria mais relevante 

flexibilizar o planejamento e iniciar o atendimento com o jogo. 

As expressões afetivas eram visíveis nas situações didáticas de Mary e Geovana. Nos 

atendimentos educacionais de Mary, observamos que ela brincava, conversava e sorria o tempo 

todo com Dina e Elen. Era uma relação de muito carinho e respeito de ambas as partes. Quando 

trabalhou o sistema monetário brasileiro, ao final da aula, Mary deu um cofrinho para Dina 

guardar suas economias, e a criança expressou muita alegria em receber o objeto. No encontro 

seguinte, ela disse para Mary que já estava guardando dinheiro no cofrinho. Já Elen foi 

presenteada com um jogo da memória da operação de adição para brincar em casa. Assim como 

Dina, expressou muita alegria com o presente. Nos atendimentos de Geovana, também 

percebemos que ela sempre brincava e sorria com as crianças durante a mediação do ensino. 

Enquanto realizava as atividades, Caio parava algumas vezes e soltava beijos para a professora. 

Geovana mencionou como uma das dificuldades do seu trabalho no hospital lidar com 

o emocional das crianças: Ver uma criança num estado emocionalmente mais depressivo, triste, 

e você tem que trabalhar também com as emoções do aluno. Essa assertiva nos leva a inferir 

que dificilmente um professor conseguirá desenvolver seu trabalho com êxito se não estabelecer 

uma relação afetiva com os seus alunos. Essa relação afetiva é necessária em qualquer espaço 

de atuação do professor, mas no hospital ela se revela de forma mais clara. No estudo feito por 

Simões e Saldanha (2016), um dos pontos destacados pelos professores como diferença do 

ensino no hospital e na escola comum foi o estado físico e emocional das crianças. 

Mary menciona como uma das suas dificuldades no ensino no hospital a aceitação da 

criança ao atendimento por causa do seu estado de saúde e acrescenta porque já vem com aquela 

questão assim... que Matemática já é difícil e ainda tá nesse contexto de dor, de dificuldade e 

ainda vem com Matemática. Essa fala de Mary nos remete ao que ela e Geovana mencionaram 

sobre a necessidade de utilizar estratégias que sejam prazerosas, que incentivem as crianças a 

se envolver no processo educativo no hospital. Percebemos, na fala de Mary, certa rejeição à 
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Matemática por parte das crianças. Piaget (1948 apud Kamii, 1990) afirmou que é possível 

evitar o bloqueio emocional em relação à Matemática apresentado por muitos estudantes. 

Acreditamos que as estratégias de ensino que são pensadas a partir da consideração do aluno 

como um todo, como defendia Wallon (1975), e que colocam a importância dos alunos acima 

dos conteúdos e programas, como destaca D’Ambrósio (2008), têm grandes possibilidades de 

despertar nas crianças o prazer em aprender Matemática e evitar, ou até mesmo reverter, uma 

possível rejeição a essa área do conhecimento. 

Concordamos com Granemann (2017) que é necessário o professor desenvolver a 

sensibilidade para realizar o trabalho pedagógico no hospital. Essa sensibilidade foi perceptível, 

como pontuamos no início desta discussão, no discurso e nas aulas de Matemática de Mary e 

Geovana. Entre os aspectos relacionados à afetividade na relação professor-aluno, destacamos: 

o cuidado das professoras ao planejar o ensino, considerando a criança na sua integralidade; o 

esforço em utilizar estratégias que motivem as crianças e assegurem a aprendizagem; o 

empenho em estabelecer vínculo afetivo com as crianças; a busca por uma abordagem ao aluno 

que fosse adequada; a flexibilização das atividades para atender as necessidades das crianças; 

interação respeitosa e alegre com as crianças. 

Acreditamos que a análise dos dados coletados nos oferece subsídios suficientes para 

respondermos a nossas questões de pesquisa, o que acontecerá a seguir, quando procederemos 

à discussão final.  
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DISCUSSÃO FINAL 

 

 
A visão de que os conhecimentos matemáticos são difíceis, distantes da realidade social 

e restritos a um grupo seleto de estudantes, perdura até os dias atuais, uma visão muitas vezes 

compartilhada por alunos e professores. Isso se deve, principalmente, ao fato de as práticas de 

ensino da Matemática serem, em geral, baseadas numa concepção tradicional de ensino, em que 

prevalece a exposição oral de conteúdos, seguida por uma lista de exercícios para memorização.  

No entanto, pesquisas e reflexões sobre a Educação Matemática, tais como os estudos 

de Bassanezi (2006), Skovsmose (2008) e D’Ambrosio (2011), têm mostrado novas formas de 

ensinar e aprender, em que os conhecimentos dessa disciplina adquirem sentido para aluno e 

professor. Diante dessa realidade, nossa pesquisa teve como objetivo compreender o processo 

de ensino da Matemática no âmbito do AEE em ambiente hospitalar, tendo como foco crianças 

com câncer que se encontram nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse objetivo se 

desdobrou em três objetivos mais específicos, a fim de detalhar as ações da investigação que 

nos permitiria alcançar o objetivo almejado.  

Tais objetivos foram fundamentais para direcionar o nosso estudo, propiciando a 

reflexão sobre as seguintes questões de pesquisa: Quais as concepções dos professores que 

atuam no AEE em relação ao ensino da Matemática? Que conteúdos matemáticos são 

priorizados pelos professores no processo de ensino? Que práticas pedagógicas são 

desenvolvidas pelos professores em seu processo de ensino da Matemática e como se dá a 

relação entre elas e as concepções desses professores?  

 

Respondendo às questões de pesquisa 

 
No decorrer da pesquisa, esses questionamentos nos auxiliaram no delineamento das 

seções de análise, as quais nos ajudaram a responder à nossa principal questão de pesquisa: 

Como se dá o processo de ensino de Matemática no âmbito do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em ambiente hospitalar voltado para crianças em tratamento oncológico 

e que se encontram nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

À vista disso, para a realização da pesquisa, percorremos algumas etapas que 

possibilitaram a inserção no cotidiano da ação docente no espaço hospitalar, o conhecimento 

da prática pedagógica de Matemática das professoras naquele contexto e as concepções que 

subsidiam o seu ensino. Tais etapas foram: análise documental, entrevista semiestruturada com 
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as professoras que atuam no ambulatório e enfermaria oncopediátrica, observação das aulas de 

Matemática e o registro no diário de campo. 

Para responder à questão principal de pesquisa de modo consistente, decidimos 

apresentar os principais resultados obtidos em nossa análise dos dados, a partir de reflexões 

referentes a cada questão de pesquisa, tendo em vista que cada seção do capítulo de análise 

corresponde a um objetivo específico da investigação. 

Compreendendo a importância de conhecermos qual a visão das professoras do 

atendimento educacional que atuam no contexto hospitalar sobre o ensino da Matemática, 

indagamos: Quais as concepções dos professores que atuam no AEE em relação ao ensino da 

Matemática? Embora as professoras tenham vivenciado, enquanto estudantes, uma Matemática 

desprovida de sentido, com uma metodologia apenas expositiva com o intuito de memorização 

por meio da realização de listas de exercícios, elas mostraram uma concepção de Matemática 

diferente da que tinham no seu período escolar. Identificamos semelhanças entre as concepções 

de Mary e Geovana. As professoras deixaram transparecer que consideram a importância de 

desenvolver um ensino de Matemática que atente para a sua relevância social. Elas percebem 

que o conhecimento matemático está presente nas diferentes situações do dia a dia e o seu 

ensino deve ser contextualizado e prazeroso para o aluno.  

Então, podemos responder que a concepção dessas professoras sobre o ensino da 

Matemática está centrada na necessidade de que este esteja relacionado ao contexto social, 

tendo em conta o cotidiano dos estudantes. Essa concepção da Matemática, pautada na sua 

relevância social, é defendida pelas diferentes tendências da Educação Matemática. 

No que se refere à questão Que conteúdos matemáticos são priorizados pelos 

professores no processo de ensino?, podemos responder que as professoras identificam, por 

meio da avaliação diagnóstica, o que as crianças precisam aprender ou apresentam dificuldades 

e, a partir daí, definem os conteúdos a serem ensinados. A partir dos conteúdos sinalizados pelas 

professoras e observados nas aulas, inferimos que os conteúdos mais trabalhados fazem parte 

das unidades temáticas de Números e operações, Grandezas e medidas e Geometria, esse último 

se restringindo à identificação e nomeação das figuras geométricas planas. Embora as 

professoras trabalhem com um grupo multisseriado, parece-nos que os alunos apresentam 

necessidades pedagógicas em conteúdos semelhantes, apesar de em níveis diferentes. Assim, 

para definir os conhecimentos matemáticos a serem ensinados, as docentes consideram a idade, 

o ano escolar e os conhecimentos prévios dos alunos. Percebemos, nas observações, que os 

conhecimentos matemáticos mediados pelas professoras nos atendimentos educacionais 

estavam de acordo com a necessidade pedagógica dos alunos.  
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Em se tratando da questão Que práticas pedagógicas são desenvolvidas pelos 

professores em seu processo de ensino da Matemática e como se dá a relação entre elas e as 

concepções desses professores?, identificamos que as práticas pedagógicas de Matemática das 

professoras têm a ludicidade como eixo norteador. O uso de jogos é uma das estratégias 

adotadas para a mediação dos conteúdos matemáticos, recorrendo às questões 

problematizadoras para auxiliar a compreensão sobre os conhecimentos abordados, ainda que, 

no caso de Geovana, não seja de forma aprofundada. O planejamento dos atendimentos 

educacionais é realizado com base na avaliação diagnóstica previamente realizada com as 

crianças. As atividades propostas eram diversificadas e articuladas entre si, em que a criança 

tinha participação ativa na construção do conhecimento, sendo incentivada a pensar a partir dos 

questionamentos feitos pelas professoras. Percebemos um empenho das docentes para 

desenvolver um ensino que fosse significativo para as crianças. 

As práticas pedagógicas de Geovana e Mary se diferenciaram em alguns aspectos. Mary, 

por exemplo, abordou em seus atendimentos educacionais aspectos da história do conceito 

matemático trabalhado, a partir da leitura de histórias sobre o conteúdo ensinado. Já Geovana 

desenvolvia a sua prática pedagógica a partir de uma temática que dava origem à sequência 

didática, que contemplava também os conhecimentos matemáticos. Assim, cada aula era 

iniciada com a leitura de uma história ou com a retomada da história já lida outro dia. 

Também pudemos observar, a partir das ações didáticas das professoras, semelhanças 

com a concepção de ensino de Matemática subjacentes em seus discursos. Na concepção de 

Mary, por exemplo, ficou claro que a Matemática deve ser contextualizada historicamente e 

ensinada de forma a mostrar às crianças os conhecimentos matemáticos na sua vida diária, nas 

diferentes situações cotidianas. Nas suas práticas pedagógicas, ela buscava contemplar esses 

aspectos concernentes à sua concepção. Embora tenha expressado na entrevista poucos 

conhecimentos dos conceitos matemáticos, nas suas mediações pedagógicas, ela conseguiu 

abordar o que os alunos precisavam naquele momento.  

Geovana também apresentou, em suas práticas pedagógicas, semelhanças com a sua 

concepção. Ficou evidente em suas aulas a tentativa de aproximação dos conteúdos 

matemáticos com as vivências sociais das crianças, como, por exemplo, quando explorou o uso 

do calendário. No entanto, na mediação de outros conteúdos, essa relação não foi estabelecida. 

Geovana trabalhava os conteúdos de Matemática de forma leve, em meio à leitura de histórias 

infantis e diálogo sobre o tema abordado, e com atividades de pintura com tinta, recorte, 

colagem. Buscava propiciar uma vivência prazerosa com os conhecimentos matemáticos, como 

demonstrou na sua concepção. 
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Mary mencionou que uma das suas atribuições no atendimento educacional hospitalar é 

fazer contato com a escola de origem das crianças, seja por email, ligação telefônica, mensagem 

de WhatsApp, seja por visita à escola.  Como psicopedagoga, todas as crianças em tratamento 

oncológico, em algum momento, são atendidas por ela. Caso seja necessário, Geovana também 

pode contatar a escola de origem dos alunos. 

Os dados analisados nos permitem inferir, com certo grau de certeza, que há uma 

dedicação das professoras em ser coerentes com suas concepções sobre o ensino da Matemática 

e, em linhas gerais, elas conseguem. Constatamos que elas não possuem conhecimentos sólidos 

sobre os conceitos matemáticos ensinados, já que a formação inicial e a continuada não 

contemplaram a contento os conteúdos matemáticos; suas relações com essa área do 

conhecimento, enquanto estudantes, não foi favorável, não possuem muita afinidade com a 

disciplina. Assim, entendemos que essas professoras oferecem o melhor ensino que podem, 

mesmo tendo recebido um ensino insuficiente da disciplina. Conjecturamos que as suas práticas 

pedagógicas, resultantes de seus próprios esforços para superar suas dificuldades na área, 

favorecem a apropriação dos conhecimentos matemáticos pelos alunos. 

Percebemos também que as professoras têm clareza, hoje, da concepção de ensino que 

baseava a metodologia dos seus docentes de Matemática, a concepção tradicional, que as pode 

ter levado a sentir dificuldades em Matemática. Por conta disso, há um esforço em não repetir 

essa metodologia de ensino com os seus alunos. Elas lançam mão de diferentes estratégias e 

recursos didáticos para o ensino, realizam atividades diversificadas e conseguem manter o 

interesse e a atenção das crianças durante a aula. Observamos que as crianças participam dos 

jogos e realizam as atividades com entusiasmo e de forma descontraída. Esse fator é favorável 

para a aprendizagem.  

A afetividade é primordial no processo de ensino e aprendizagem e, no contexto 

hospitalar, devido às especificidades do espaço e às condições de saúde das crianças naquele 

momento, se não houver uma sensibilidade do professor, dificilmente o atendimento 

educacional acontece. No contexto da pesquisa, as relações afetivas das professoras com os 

seus alunos foram expressas desde o planejamento das aulas, em que as possibilidades de 

aprendizagem das crianças eram levadas em conta na tomada de decisão sobre os conteúdos, 

atividades e estratégias de ensino. Além disso, Mary e Geovana se empenhavam em estabelecer 

um vínculo afetivo com os seus alunos, interagiam de forma descontraída, respeitosa, e as 

necessidades das crianças eram sempre a prioridade no processo de ensino. 

Essas considerações acima apresentadas nos deram subsídios para responder à nossa 

questão principal de pesquisa, a saber: Como se dá o processo de ensino de Matemática no 
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âmbito do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em ambiente hospitalar voltado para 

crianças em tratamento oncológico e que se encontram nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental?  

Tendo como base a análise dos dados discutidos de forma detalhada no capítulo anterior 

e resumida neste capítulo, concluímos que o aluno é o principal parâmetro para a organização 

do ensino de Matemática no contexto hospitalar pesquisado. O processo é iniciado com a 

avaliação diagnóstica das crianças, que permite compreendê-las em sua integralidade, uma vez 

que contempla, além dos aspectos cognitivos, os sociais, emocionais e a condição de saúde. 

Além disso, essa avaliação permite a identificação das dificuldades e potencialidades 

pedagógicas das crianças. Desse modo, os conteúdos são trabalhados de acordo com os 

conhecimentos prévios dos alunos. Essas informações dão subsídios para a organização do 

processo de ensino junto às crianças em tratamento oncológico que frequentam o ambulatório 

onco-hematológico ou se encontram internadas na enfermaria oncopediátrica. 

Como as professoras ensinam um grupo multisseriado, a organização e priorização dos 

conteúdos a serem trabalhados ocorrem por meio da articulação de três aspectos: a faixa etária, 

o ano escolar e os conhecimentos prévios dos alunos. O tempo de aula no hospital é incerto, 

depende da condição de saúde da criança no dia, do seu estado de ânimo, das intervenções 

médicas porventura necessárias etc. Com isso, as aulas são planejadas considerando essa 

flexibilidade do tempo. Percebemos que, embora haja uma variedade no tempo de atendimento 

educacional, o período da aula é explorado de forma proveitosa, tanto em relação à mediação 

dos conteúdos de Matemática quanto às atividades realizadas. Esse momento se mostrou 

prazeroso para as crianças, ainda que inicialmente houvesse alguma resistência em participar 

da aula, mas, uma vez iniciado o atendimento educacional, as crianças se envolviam e pareciam 

até esquecer, naquele momento, que estavam no hospital. 

Quando chegam ao hospital, as professoras organizam os materiais que serão utilizados 

na aula e se deslocam até a sala de espera do ambulatório (Mary) e à enfermaria oncopediátrica 

(Geovana) para se informarem sobre quais crianças podem participar da aula. Na oportunidade, 

também é estabelecido o primeiro contato do dia com as crianças, quando são convidadas a 

participar do atendimento educacional. As professoras se referem a esse momento como o 

momento de conquista dos alunos, em que são empregadas diferentes estratégias, como a 

disponibilização de jogos e brinquedos, para estabelecer um vínculo afetivo com as crianças e 

atraí-las para as aulas.  

A quantidade de crianças que participam das aulas é sempre incerta. Geralmente, as 

docentes só têm conhecimento de quais serão os seus alunos naquele dia quando chegam ao 
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hospital. Pois algumas crianças podem ter recebido alta e outras podem ter chegado. Assim, na 

enfermaria, os atendimentos educacionais podem acontecer no leito ou na brinquedoteca, 

individualmente, em dupla, como vimos durante a pesquisa, ou em pequenos grupos. Depende 

da disponibilidade de cada criança no dia. 

Quanto ao tempo dedicado ao ensino de Matemática, as professoras apresentam 

organização diferente. Geovana disponibiliza um dia da semana para a aula de Matemática; 

Mary, por sua vez, não define um dia específico para o ensino dessa disciplina, pois os alunos 

que atende vão ao ambulatório uma vez na semana, a cada 15 dias etc. Outra diferença 

identificada no processo de ensino das professoras diz respeito à organização das atividades. 

Segundo as docentes, Geovana planeja uma aula de Matemática que faz parte de uma sequência 

didática e tenta adequar as atividades às especificidades de cada aluno, por se tratar de um grupo 

multisseriado, em que as crianças estão em momentos de pensamentos cognitivos diferentes, 

enquanto Mary organiza um plano de aula para cada aluno, pois atende as crianças 

individualmente. Essas diferenças na organização do ensino de Mary e Geovana se devem às 

especificidades do ambulatório e da enfermaria. 

As professoras mostraram desenvolver suas práticas pedagógicas fundamentadas numa 

concepção de um ensino de Matemática ligado à realidade dos alunos, em que a quantificação 

e a ordenação não são para um fim em si mesmo, mas para atender as necessidades cotidianas 

dos seres humanos. Elas rompem com a concepção de ensino de Matemática baseado na 

memorização que elas vivenciaram enquanto estudantes e desenvolvem um processo de ensino 

permeado pela ludicidade, com o intuito de motivar as crianças para a apropriação dos 

conhecimentos matemáticos ensinados.  

Os jogos são estratégias presentes no processo de ensino. Por meio deles, os conceitos 

matemáticos são trabalhados, e as crianças incentivadas a refletir sobre os conhecimentos que 

estão sendo construídos, mediados pelo diálogo estabelecido com as docentes, as quais, durante 

as suas aulas, fazem questões problematizadoras que auxiliam as crianças na reflexão. 

O desempenho das crianças nas atividades é registrado em uma ficha, após o 

atendimento educacional. Essas informações dão subsídio para a construção do relatório 

pedagógico ou psicopedagógico que é enviado à escola de origem para validar o ano letivo do 

aluno. 

Destacamos que, embora Mary tenha indicado alguma dificuldade no ensino de 

Matemática devido à falta de profundidade dos conhecimentos matemáticos e Geovana tenha 

expressado dificuldade em definir as estratégias a serem utilizadas no ensino, ficou claro o 

esforço das docentes em aprender para ensinar. Lembrando que elas têm formação em 
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pedagogia e psicopedagogia, e Mary ainda é especialista em Educação Inclusiva, inferimos que 

essa formação e o estudo contínuo as ajudam na busca pela superação das dificuldades citadas. 

Esse estudo contínuo é inerente à carreira docente, independente do nosso espaço de atuação. 

Finalizamos, com muita satisfação, este trabalho, confiantes de que o nosso objetivo foi 

alcançado e que as discussões aqui propostas suscitarão reflexões sobre o ensino de Matemática 

não apenas no ambiente hospitalar, mas também em outros espaços de atuação docente nos anos 

inicias do Ensino Fundamental, bem como a autorreflexão dos professores sobre as concepções 

que subjazem a suas práticas pedagógicas e as possibilidades de ensino a partir do que nos 

apresentam as tendências do ensino de Matemática surgidas nas últimas décadas. Como 

pesquisadoras, entendemos que este estudo se encerra, mas um novo ciclo se inicia, em que 

outros questionamentos surgirão e novos estudos serão necessários. Alguns desses estudos 

estão sugeridos a seguir.  

 

Sugestões para futuras pesquisas 

 

Após as considerações apresentadas e na certeza de termos respondido a nossa questão 

de pesquisa, indicamos duas sugestões para futuras pesquisas, a partir de alguns aspectos que 

surgiram na nossa investigação e que podem ser estudados.  

❖ A primeira sugestão se trata de discutir a necessidade da expansão de professores das 

demais licenciaturas no ambiente hospitalar, como professores licenciados em Matemática, 

para ensinar os alunos do Ensino Fundamental II. Um estudo com essa prospecção pode indicar 

os benefícios para os alunos ao terem professores licenciados nessa etapa da sua escolarização.  

❖ A segunda sugestão seria investigar como se dá a relação dos professores e da equipe 

gestora do Atendimento Educacional Hospitalar com a escola de origem dos alunos 

hospitalizados e/ou em tratamento de saúde prolongado. Uma pesquisa nessa perspectiva 

permitiria compreender se há uma parceria entre a escola de origem e a classe hospitalar, e a 

influência dessa parceria no processo de escolarização e reinserção escolar das crianças em 

tratamento de saúde. 

 

Para além da Ciência 

 
 

Após ter concluído o nosso estudo científico, e respondido às questões de pesquisa 

propostas incialmente, gostaria de compartilhar algumas sensações e percepções presentes na 

experiência profissional no contexto hospitalar. Agora, não mais a partir das vozes das 



199 

 

professoras participantes da pesquisa, mas a partir da minha experiência enquanto docente nesse 

espaço. 

Exercer a docência junto às crianças com câncer proporciona aprendizagens que 

extrapolam em muito o âmbito acadêmico. Antes de tudo, no contexto hospitalar vemos de 

perto a finitude da vida, o que suscita reflexões profundas sobre nossa existência e sobre o nosso 

fazer pedagógico naquele espaço. Diferente da escola, o hospital não tem paredes coloridas, 

crianças correndo nos corredores, gritando de alegria com a chegada do recreio. Isso causa uma 

certa estranheza no primeiro momento. Com o tempo, percebemos que o colorido, a alegria, a 

euforia está presente na essência de cada criança, porque isso faz parte da infância. 

Independente do estado de saúde e do espaço físico em que estejam, sempre serão crianças! 

Vivenciamos na prática o significado de considerar a criança em sua totalidade. O 

convívio tão próximo com a criança e o seu acompanhante traz à tona muitas emoções, questões 

sociais, espirituais, que transcendem o aspecto cognitivo, embora este esteja nele também 

imbricado. Isso exige de nós, professores, mais do que apenas conhecimentos pedagógicos e/ou 

de conteúdos específicos. Precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções para sabermos 

lidar com as emoções do outro, saber escutar e falar a coisa certa, no momento certo, além de 

ter uma postura ética. Podemos dizer que a experiência no atendimento educacional no hospital 

é permeada por um misto de sensações que precisam ser equilibradas diariamente. E isso não 

se aprende nos cursos de formação de professores, aprendemos exercendo a docência no 

hospital. 

É importante ressaltar que essas situações que emergem durante o atendimento 

educacional no contexto hospitalar não nos fragilizam, ao contrário, nos humaniza e isso nos 

fortalece. Guardamos na memória cada sorriso, suspiro de alegria e demonstração de afeto 

dessas crianças. Seus sonhos são compartilhados e ficam registrados, a vontade de aprender e 

as diferentes narrativas delas mostram o resultado do nosso trabalho pedagógico; é forte ver 

como elas ressignificam suas vivências no hospital a partir das experiências na classe hospitalar. 

Encerramos este relato agradecendo muito às crianças que tivemos o privilégio de 

conhecer durante a experiência educacional no hospital, com as quais aprendemos tanto quanto 

ensinamos e que nos motivaram a realizar este estudo. De forma especial, estendemos nossa 

gratidão às crianças atendidas pelas professoras Mary e Geovana durante a pesquisa, pelo 

acolhimento e afetividade com que nos receberam. Nesse percurso Elen e Bento tiveram seu 

ciclo de vida interrompidos alguns meses após nossos encontros; no entanto, os laços afetivos 

tecidos estão eternizados em nossa memória. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

ANEXO A – TCLE 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o Professor 

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Temos o prazer de convidá-lo/a a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada “O 

processo de ensino de Matemática no Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizado 

no contexto hospitalar.” O objetivo geral dessa pesquisa é compreender como os professores 

do Atendimento Educacional Especializado, que atuam no contexto hospitalar, organizam o 

processo de ensino de Matemática das crianças hospitalizadas em tratamento oncológico e 

matriculadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse objetivo se desdobra em três 

objetivos específicos, que são: Verificar as concepções dos professores em relação à 

Matemática e ao seu ensino e em quais fundamentos teóricos se apoiam para organizar e 

desenvolver suas práticas pedagógicas; Identificar os conteúdos, as estratégias e atividades 

definidas no planejamento da aula para realizar o processo de ensino de matemática; Analisar 

se as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores no processo de ensino de 

Matemática correspondem às suas concepções. Este é um estudo baseado em uma abordagem 

qualitativa, por meio de um Estudo de Caso. Serão participantes os professores que lecionam 

Matemática nos anos iniciais na classe hospitalar. O material produzido na pesquisa será tratado 

de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua 

privacidade será assegurada, uma vez que será identificado com nome fictício. Para fazer esta 

pesquisa, vamos coletar informações de diferentes formas. Observaremos as aulas de 

Matemática na Enfermaria Oncológica e no Ambulatório Oncopediátrico. A observação será 

registrada em diário de campo, com acesso restrito à pesquisadora. Assim, lhe convidamos para 

participar de uma entrevista com o objetivo de conhecer o perfil dos participantes, suas 

concepções acerca dos atendimentos pedagógicos na área de Matemática, os recursos materiais 

adotados, o planejamento e o desenvolvimento dos conteúdos de Matemática no espaço 

hospitalar. A entrevista será agendada com antecedência e gravada em áudio, para posterior 

transcrição – que será guardada por cinco (05) anos e incinerada após esse período.  Para 

minimizar possível desconforto ou constrangimento, a entrevista será respondida de forma 

individual, apenas com a presença da pesquisadora, em ambiente apropriado e apenas a 

pesquisadora terá acesso à entrevista. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa 

e os resultados, publicados e divulgados em eventos, revistas científicas ou livros. Sua 

participação é voluntária, isto é, a qualquer momento, o senhor/a pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus 
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dados, como também na que trabalha. É garantido que a pesquisa não representa qualquer forma 

de gasto, tampouco remuneração aos participantes. É garantido também que, mesmo não 

previsto, se o participante tiver gastos decorrentes da pesquisa, ele será ressarcido. Ainda, é 

garantido o direito à indenização se o participante tiver qualquer dano decorrente da sua 

participação na pesquisa. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o seu 

conhecimento científico para a área da Educação Matemática no contexto hospitalar. Este 

documento foi impresso em duas vias, o Sr (a) receberá uma via deste termo onde consta o e-

mail do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Nossos sinceros 

agradecimentos por sua colaboração. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

Continuação, 

 

 

 

Katiúscia Pereira da Silva Anjos (Pesquisadora responsável) 

Email: katiuscia2006@yahoo.com.br 

Tel.: (73)9 98832-0883 

 

 

 

 

Maria Elizabete de Souza Couto (Orientadora UESC) 

Email: melizabetesc@gmail.com 

Tel.: (73) 99191-3769 

 

 

 

Eu________________________________________, aceito participar das atividades de 

pesquisa do projeto “O processo de ensino de Matemática no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) realizado no contexto hospitalar.” Fui devidamente informado (a) que 

concordarei em participar das entrevistas que serão gravadas em áudio, bem como autorizar a 

observação das aulas pela pesquisadora. Foi-me garantido (a) que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e que os dados 

da pesquisa serão tratados confidencialmente. 

 

Itabuna- BA, ________   de_________________ de __________. 

 

 

Participante da Pesquisa 

 

 
Este formulário foi impresso em duas vias iguais (uma via a ser entregue ao participante e outra à pesquisadora). 
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 O PROCESSO DE ENSINO DE MATEMÁTICA NO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

 

ANEXO B: FICHA DE OBSERVAÇÃO 

Ficha de observação 

 

Objetivo: Identificar os conteúdos, as estratégias e atividades definidas no plano didático para 

realizar o processo de ensino de Matemática. 

 

As observações dos atendimentos pedagógicos na classe hospitalar serão previamente 

agendadas com as professoras e com a diretora pedagógica, para que a coleta de dados não 

interfira na rotina dos atendimentos pedagógicos no hospital. 

 

Data: ________________________ 

Observação nº  _________                   Local: ________________________ 

 

O que observou Como aconteceu 

1-Quantidade de crianças 

atendidas;  

 

2- A organização e 

planejamento do trabalho 

docente para o ensino de 

Matemática na classe 

hospitalar; 

 

3-As estratégias didático-

pedagógicas utilizadas para o 

ensino de Matemática; 

 

4- A organização do conteúdo 

de Matemática; 

 

5- O material didático 

pedagógico utilizado na aula; 

 

6- A relação professor-aluno 

no atendimento. 
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 O PROCESSO DE ENSINO DE MATEMÁTICA NO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

ANEXO C: ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Roteiro da entrevista 

 

Objetivos: Investigar as concepções dos professores em relação ao ensino da Matemática; 

 Verificar os recursos adotados, o planejamento e o desenvolvimento dos conteúdos de 

Matemática no espaço hospitalar. 

As entrevistas com as professoras acontecerão individualmente, em horários e dias agendados 

com antecedência, e o local será agendado pelo professor, onde ele achar mais conveniente. 

Serão informados que a entrevista será gravada e, em seguida, transcrita. Inicialmente, faremos 

as questões aqui citadas. No entanto, no decorrer da pesquisa, poderão surgir outras questões. 

 

Parte I – Identificação do participante/professor 

1.Nome: 

2.Idade/Faixa etária:  

3.Sexo:     

4.Graduação:                                    5. Pós-graduação:  

6.Carga horária:                                7. Tempo de serviço na docência:  

8.Tempo de docência na Classe Hospitalar:  

9.Em qual ano você já lecionou?  

10.Atualmente para crianças de quais ano você realiza o atendimento pedagógico?        

11.Você já fez algum curso referente ao ensino na Classe hospitalar?  

12.Participa de alguma formação continuada? Alguma formação específica sobre Matemática 

ou que aborde a Matemática? 

 

 



218 

   

 

Parte II – A relação com a Matemática 

13.Para você, o que é Matemática? 

14.Enquanto estudante, como era o seu gosto pela Matemática?  

15.Enquanto professora, qual é o seu gosto pela Matemática? 

16.1Para você, o que é ensinar matemática?  

17.Como você avalia o seu conhecimento de matemática? 

18.Com qual conteúdo de Matemática você mais se identifica? Por quê? 

   

Parte III – O ensino de Matemática 

19- Normalmente quantos atendimentos pedagógicos semanais você disponibiliza para 

ensinar matemática? 

20 – Como acontece o planejamento da aula de Matemática? Quais os critérios que você adota 

para planejar?   

21 – Como acontece o acompanhamento pedagógico/psicopedagógico de matemática destinado 

às crianças hospitalizadas (planejamento das atividades; plano de aula; organização do 

conteúdo; metodologia de ensino; duração das aulas). 

22. Como é organizado ou definido os conteúdos de Matemática? Quais conteúdos mais 

trabalhados? 

23.- Como acontece a escolha do material de apoio didático nas aulas de matemática? Quais 

são mais utilizados? 

(   ) Material dourado      (   ) Ábaco         (   ) Blocos lógicos         (  )   Soroban 

(   ) Vídeo      (   )   Escala cusinare          (   )   Computador 

(   ) Jogos. Quais?           (   ) Outro material, qual?       (    ) Software educacional           

24- Para você há alguma diferença metodológica entre ensinar matemática na escola e ensinar 

no hospital? Por quê? 

25‐ Você tem alguma dificuldade com o ensino de matemática? Quais? 

26- Em sua opinião, quais os maiores limites/dificuldades e os maiores avanços/facilidades do 

trabalho na Classe Hospitalar?   

27- As crianças são organizadas por ano escolar? Se não, como você organiza seu 

planejamento? 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO – PPGE    

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

ANEXO D – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL (PDI) 

 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL – PDI 

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: IDADE: DATA DE NASCIMEN 

ENDEREÇO: 

 

CDADE:  

 

ESTADO: 

2 DADOS FAMILIARES 

 

NOME DO PAI: 

 

IDADE: ESCOLARIDADE: 

IDADE: 

 

TEL: EMAIL: 

NOME DA MÃE: 

 

IDADE: ESCOLARIDADE: 

PROFISSÃO: 

 

TEL: EMAIL: 

 

1.2 DADOS DA ESCOLA 

NOME DA ESCOLA: 

  

ENDEREÇO DA ESCOLA:  
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SÉRIE/ANO/CICLO:       

          

TURNO: 

1.3 INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO: 

 

DIAGNÓSTICO: 

  

SITUAÇÃO ATUAL:  (  ) EM TRATAMENTO       (  ) MANUTENÇÃO    

(    ) FORA DE TRAMENTO 

 

ACOMPANHANTE: (   ) PAI (  ) MÃE (  ) OUTRO. QUAL? 

NOME:  TEL.: 

 

 

PARTE II-AVALIAÇÃO GERAL  

 

2. ESCUTA COM OS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

2.ÂMBIOS DO SUJEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ÂMBITO ESCOLAR  

 

ESCUTA AVALIAÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

2.4 ÂMBITO DA SAÚDE 

 

 

2.1 NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
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3. ESCUTA AVALIAÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE                

 

ÁREAS FUNÇÕES POTENCIALIDADES E DIFICULDADE (Ver 

Indicadores) 

 

 

 

3.1ÁREA 

COGNITIVO 

 

ATENÇÃO 

PERCEPÇÃO 

-  

 

MEMÓRIA 

-  

 

3.2 ÁREAS 

MOTORA 

 

DESENVOLVIMENT

O E CAPACIDADE 

MOTORA 

-  

 

 

3.3 ÁREA 

SÓCIO-

AFETIVA 

 

 

 

ÁREA 

EMOCIONAL- 

AFETIVA – SOCIAL 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ÁREAS 

COGNITIVA 

 

 

 

LINGUAGEM ORAL 

E ESCRITA 

-  

LINGUAGEM 

ARTÍSTICA 

-  

 

RACIOCINIO 

LÓGICO-

MATEMÁTICO 

-  

CONHECIMENTO 

DE MUNDO 

-  

 

PARTE III – PLANO PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO ESPECIALIZADO 

 

Com base nas dificuldades e nas potencialidades apresentadas pelo aluno, indicar quais são as suas 

necessidades educacionais especiais que constituem os objetivos no planejamento pedagógico, no AEE 
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AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES- PSICOPEDAGOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações 

a serem 

realizadas 

pelo 

professor do 

AEE 

 

ÂMBITOS 

 

 

Ações que precisam ser desenvolvidas 

 

 

Responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE 

 

(PSICOLÓGICO) 

 

  

 

 

- Professoras 

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

 

 

 

 
ATENDIMENTO 

PSICOPEDAGÓGIC

O E DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA 

REGULAR 
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1- ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR – PLANO DE AÇÃO 

 

ÁREAS A SEREM 

TRABALHADAS NO 

ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL 

HOSPITALAR 

 

Apontar as áreas e o que será desenvolvido com o aluno, em cada uma delas no AEE:  

Área Cognitiva (  ) 

Área Motora (  ) 

Área Socioafetiva(  ) 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

 

 

ATIVIDADES 

DIFERENCIADAS 

 

 

(  ) Comunicação alternativa 

(  ) Informática acessível 

(  ) Libras 

(  ) Adequação de material 

(  ) Outra? Qual?  - Metodologia 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE 

TRABALHO 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

AVALIAÇÃO DO 

PERÍODO 

 

 

DATA:  

 

 

NOME DA PROFESSORA/PSICOPEDAGOGA: 
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JOGOS MATEMÁTICOS NO CONTEXTO HOSPITALAR: orientações 

teóricas e práticas 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Este produto educacional é resultado de um estudo de mestrado, desenvolvido no 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação (PPGE), da Universidade 

Estadual de Santa Cruz – UESC. Seu objetivo é apresentar orientações para a elaboração de 

estratégias didático-metodológicas para o ensino de Matemática utilizando jogos nos iniciais 

do Ensino Fundamental no Atendimento Educacional Especializado (AEE) no hospital. No 

entanto, acreditamos que o conteúdo deste material pode contribuir para a reflexão e 

planejamento das aulas de Matemática com jogos em qualquer outro espaço educacional.  

As proposições presentes nesta produção surgiram da observação dos atendimentos 

educacionais de Matemática de duas professoras participantes da pesquisa. Identificamos que 

fazia parte de suas práticas pedagógicas o uso dos jogos como estratégias para trabalhar os 

conceitos matemáticos. Buscamos, ao organizar este recurso didático, não nos distanciar do 

trabalho já desenvolvido pelas docentes. Ao contrário, a partir do trabalho que desenvolvem 

com os jogos no ensino de Matemática, propomos algumas orientações que podem colaborar 

para o aperfeiçoamento dessa prática pedagógica e para a compreensão dos conceitos 

matemáticos presentes nesses jogos. 

As orientações propostas para o ensino de Matemática visam, portanto, contribuir para 

a reflexão e planejamento da prática docente com diferentes conteúdos da Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental de forma criativa, crítica e de acordo com a necessidade de 

aprendizagem de cada aluno.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 
Apresentaremos, nestas Orientações, elementos teóricos e práticos para auxiliar os 

professores do Atendimento Educacional no contexto hospitalar, também conhecido como 

classe hospitalar, na sistematização do planejamento e na mediação do ensino de Matemática 

usando jogos como um recurso didático. Essa modalidade de ensino é um direito garantido nas 

políticas públicas da Educação Inclusiva e, mais recentemente, ratificado pela Lei n° 13.716, 

sancionada a 24 de dezembro de 2018, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), acrescentando o artigo 4-A, que institui: 

“É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação 

básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo 

prolongado [...]” (BRASIL, 2018, p. 10).  

As crianças em situação de internação hospitalar têm restringida sua participação no 

espaço social da escola e sua condição pode se prolongar durante meses ou até mesmo anos. 

Nesse sentido, o atendimento educacional no hospital efetiva o seu direito à educação, 

garantindo a sua inclusão.  O trabalho desenvolvido na classe hospitalar permite aos educandos 

hospitalizados dar continuidade ao seu processo de escolarização por meio de um trabalho 

pedagógico diferenciado.  

O atendimento educacional nesse contexto acontece em espaço e tempo completamente 

diferentes daquele da escola e constitui um desafio para o professor atuar nesse espaço. 

Observamos, durante a pesquisa, o esforço e dedicação das professoras para oferecer às crianças 

hospitalizadas um atendimento educacional que contribuísse para a continuidade do seu 

processo de escolarização e construção de conhecimentos matemáticos. Ouvimos também seus 

relatos sobre o desafio que é, para elas, ensinar Matemática, principalmente no hospital, o que 

nos motivou a construir este material didático. Assim, organizamos este Caderno Pedagógico 

apresentando inicialmente as contribuições de alguns estudiosos que indicam que a prática 

pedagógica de Matemática com jogos colabora, dentre outras coisas, para o desenvolvimento 

do pensamento matemático, da autonomia, da criatividade e motivação.  

Abordamos alguns aspectos sobre a prática pedagógica no hospital, a necessidade da 

intencionalidade no uso de jogos e a importância da mediação pedagógica para que esse recurso 

seja explorado em suas diversas possibilidades. Destacamos ainda algumas das suas 

potencialidades para a aprendizagem da Matemática, assinalamos orientações gerais para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas com o uso de jogos e algumas específicas para os 
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momentos antes, durante e depois do jogo. Por fim, descrevemos três jogos de nossa autoria 

com a indicação de alguns conhecimentos matemáticos que podem ser explorados, as possíveis 

variações e problematizações do jogo. Nosso intuito é que os professores possam ampliar as 

possibilidades apresentadas e adequá-las às necessidades de aprendizagem dos seus alunos, 

assim como ter elementos teóricos para explorar, em toda a sua potencialidade, os jogos que 

chegarem às suas mãos, para a construção de conceitos matemáticos. 
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As ncessidades de 
aprendizagem das 

crianças.
Multisseriação

Tempo de duração 
da aula flexível.

Vínculo afetivo 
entre a criança e o 

professor.

Interrupções 
durante o 

atendimento 
educacional.

2  A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA 

NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

 

 

Organizar e desenvolver o atendimento educacional no hospital é um desafio para o 

professor, tendo em vista as especificidades do espaço e tempo nesse contexto e a condição de 

saúde das crianças. Para que as práticas pedagógicas de Matemática atraiam a sua atenção e as 

envolvam no atendimento educacional é necessário lançar mão da ludicidade. Nesse sentido, 

os jogos são recursos lúdicos que fazem parte do cotidiano infantil e podem ser utilizados como 

meios para explorar os conhecimentos matemáticos. 

Sabemos que, apesar de a prática pedagógica ser direcionada por intencionalidades, nem 

sempre ela será realizada conforme o planejado, pois “estão sujeitas a circunstâncias 

imprevistas, não planejadas e, dessa forma, os imprevistos acabam redirecionando o processo 

e, muitas vezes, permitindo uma reconfiguração da situação educativa” (FRANCO, 2015, p. 

608). Essa situação é quase que rotineira no processo de ensino na classe hospitalar. 

Ao elaborar estratégias de ensino para crianças hospitalizadas, é importante considerar 

alguns aspectos que são presentes no processo educativo nesse espaço e que exigem um 

planejamento flexibilizado. Assim, antes de adentrarmos nas discussões teóricas e práticas 

sobre o uso de jogos no ensino de Matemática, destacaremos alguns desses aspectos (Figura 1) 

que consideramos relevantes para a elaboração de propostas pedagógicas no hospital. 

 

Figura 1: Aspectos a considerar para a prática pedagógica no hospital 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Como ponto de partida para organizar o ensino, é primordial conhecer a criança. Em 

linhas gerais, as crianças hospitalizadas apresentam características diversas, como nível 

socioeconômico e cultural, tempo de internação, condição de saúde etc. Além disso, a 
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Os recursos pedagógicos utilizados no hospital precisam ser 

constituídos de materiais que favoreçam a desinfecção. Além disso, é 

fundamental, sempre que possível, disponibilizar um kit pedagógico 

para cada criança a fim de evitar contaminação numa eventual troca 

entre elas. 

multisseriação é uma realidade na classe hospitalar. Normalmente, as crianças têm necessidades 

de aprendizagem e desenvolvimento diferentes; por isso, ao planejar os conteúdos que serão 

ensinados e as estratégias a serem utilizadas, é necessário considerar esses aspectos para que 

toda as crianças possam ter as suas necessidades de aprendizagem atendidas.  

Ao escolher um jogo para o ensino de Matemática, é essencial observar o número de 

jogadores que será necessário, pois a quantidade de crianças que participam da aula é incerta, 

podendo ser pequenos grupos, duplas e, até mesmo, atendimento individual. O professor precisa 

estar preparado, ainda, para desenvolver o trabalho com o jogo no leito da criança, caso 

necessário. Daí a importância de pensar se há necessidade de alguma adaptação para utilizar 

esse recurso pedagógico no leito. Além disso, muitas vezes, para que o atendimento pedagógico 

aconteça, é necessária a utilização de recursos de acessibilidade. Esse é o caso, por exemplo, 

de quando o aluno está com acesso venoso, com um membro imobilizado ou mobilidade 

reduzida por causa do gesso, com paralisia etc.  

 

 

 

 

 

 

 

O tempo de aula no contexto hospitalar é variável; assim, antes de definir o jogo a ser 

utilizado, é importante considerar que o atendimento educacional pode durar alguns minutos 

ou horas e ter a clareza de que “[...] o tempo é irrelevante quando o trabalho pedagógico-

educacional tem como base os interesses e as necessidades dos alunos doentes”. (FONSECA, 

2015, p. 18). Ou seja, a flexibilidade do tempo da aula não deve ser entendida como um 

empecilho para a qualidade do ensino. Essa variação se dá por conta de diferentes fatores: 

interrupções que podem ocorrer durante a aula, como a administração de medicamentos, a visita 

médica para avaliação do paciente, sua saída para algum procedimento médico e/ou realização 

de exames, a condição clínica da criança no momento do atendimento educacional ou mesmo 

seu estado de ânimo no dia que, às vezes, não lhe permite ter disposição para estudar.  

 Isso nos leva a outro ponto essencial a ser considerado, que é a necessidade do vínculo 

afetivo entre o professor e a criança para que o atendimento educacional seja aceito e a 

aprendizagem aconteça. Wallon (1978) já defendia que a afetividade é a fonte do conhecimento.  

O contato inicial do professor com o aluno é fundamental para que a criança se sinta segura e à 
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vontade para participar da aula. Nesse sentido, para o professor atuar no contexto hospitalar, é 

preciso “desenvolver a sensibilidade, o tato necessário ao estabelecer o primeiro contato com 

essa criança. Suas atitudes precisam sempre respeitar o tempo e o espaço de cada uma” 

(GRANEMANN, 2017, p. 138). Para isso, é indispensável a escuta pedagógica, que é diferente 

de só ouvir, pois está relacionada à apreensão/compreensão de expectativas e sentidos, captando 

por meio das palavras também o que não foi dito, sendo capaz de ouvir o que o corpo diz por 

meio de expressões, gestos, condutas e posturas (CECCIM, 1997, p. 31). Essa escuta atenta 

permite ao professor conhecer a criança em sua totalidade e fortalece a relação professor-aluno. 

Desse modo, o docente terá subsídios para aperfeiçoar suas práticas pedagógicas e atender às 

especificidades de cada criança.   

Tendo em conta os diferentes aspectos sinalizados, as práticas pedagógicas no contexto 

hospitalar “precisam ter como princípio a flexibilidade e serem organizadas considerando-se 

a individualidade de cada escolar”. (GRANEMANN, 2017, p. 138). O professor que organiza 

o ensino com base nesse princípio entende que a criança deve ser o centro do processo 

educativo e sua importância está acima de programas e conteúdos (D’AMBROSIO, 2008).  

Procederemos agora apresentando algumas orientações teóricas e práticas para o uso de 

jogos no ensino de Matemática. Embora tenham sido sistematizadas pensando na prática 

pedagógica no hospital, as orientações a seguir servem para o planejamento de estratégias 

didático-metodológicas para o uso de jogos matemáticos em qualquer espaço educativo. 
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3 JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

Diferentes estudos da área da Educação Matemática têm destacado a importância de 

relacionar os conhecimentos matemáticos com situações da realidade dos alunos e utilizar 

recursos metodológicos que envolvam e despertem o interesse dos educandos de participar 

ativamente do seu processo educativo. Nessa perspectiva, a prática pedagógica possibilita a 

compreensão e consolidação dos saberes matemáticos a partir da reflexão, indução, abstração, 

interpretação etc. D’Ambrosio (1999, p. 270) assinala aspectos fundamentais no ensino da 

Matemática e questiona “Porque não introduzir no currículo uma matemática construtiva, 

lúdica, desafiadora, interessante, nova e útil para o mundo moderno”. Os estudos na área da 

Educação Matemática vêm indicando diversas abordagens para o ensino dessa linguagem, 

dentre elas a Etnomatemática, a Modelagem, a Educação Matemática Crítica, a Resolução de 

Problemas, as Tecnologias de Informação e o uso de Jogos Didáticos. Neste Caderno 

Pedagógico, focalizaremos nos jogos como recursos lúdicos potencializadores na construção 

de conceitos matemáticos, pois acreditamos que “[...] a essência do jogo é o lúdico 

(manifestação de livre expressão), uma vez que essa é a característica substancial para que o 

jogo transcorra na sua plenitude.” (GRILLO, 2018, p. 77). 

Pautadas na Teoria da Atividade desenvolvida por Leontiev (2006, p. 68), defendemos 

que toda ação humana constitui uma atividade, a qual é definida pelo autor como “[...] processos 

psicologicamente caracterizados por aquilo que o processo, como um todo, se dirige (seu 

objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, 

isto é, o motivo”. Por esse viés, a educação é uma atividade estritamente relacionada à 

necessidade de ter um motivo para aprender, ou seja, é o motivo que estimula o aluno a 

aprender. Assim, ao identificar o motivo que estimula a aprendizagem do aluno, o professor 

pode organizar sua prática de modo que impulsione o desejo de aprender do educando.  

Acreditamos que os jogos podem ser estratégias estimuladoras para a aprendizagem das 

crianças. Esse recurso lúdico faz parte do cotidiano da infância e geralmente é bem aceito nessa 

fase de desenvolvimento. Quando explorados em toda a sua potencialidade, os jogos se 

configuram em importantes estratégias para o ensino de Matemática. Grillo (2018, p. 77) 

destaca que o jogo resulta de “uma situação imaginária (situação fictícia), pelo qual possibilita 

ao indivíduo abstrair-se no jogo, interpretar, criar e atribuir significados para sua ação 

(consciência de jogo), por isso, pode-se inferir que o jogo é puramente humano”. 
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Nesse sentido, a imaginação é estimulada pela situação proporcionada pelo jogo, o que 

contribui para despertar o interesse da criança pelo jogo e pelo desafio que ele propõe, a partir 

de circunstâncias imaginárias que podem auxiliar no desenvolvimento do pensamento teórico. 

Isso é possível por meio de levantamento de hipóteses, reflexão, análise, criação de estratégias 

para resolução dos problemas em jogo. No entanto, Leontiev (1991, p. 127) esclarece que “não 

é a imaginação que determina a ação, mas são as condições da ação que tornam necessária a 

imaginação e dão origem a ela”. Em outras palavras, é a partir das operações com o objeto 

durante o jogo que é possível o surgimento da situação imaginária.  

A importância dos jogos como estratégias de ensino é também defendida por Moura 

(1994) desde final do século XX. O autor destaca que “[...] a importância do jogo está nas 

possibilidades de aproximar a criança do conhecimento científico, levando-a a vivenciar 

‘virtualmente’ situações de soluções de problemas que a aproximem daqueles que o homem 

‘realmente’ enfrenta ou enfrentou” (MOURA, 1994, p. 24). Ao usar o jogo como ferramenta 

pedagógica, é importante que o professor tenha objetivos bem definidos e que a atividade seja 

desafiadora para que, ao final do jogo, o aluno tenha construído conhecimentos científicos 

referentes ao conceito matemático em estudo. Além disso, o jogo nessa perspectiva, quando 

usado como intervenção durante um período prolongado, pode ajudar as crianças a superarem 

dificuldades de aprendizagem e modificarem atitudes (MACEDO et al., 2014). 
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4 INTENCIONALIDADE NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA COM JOGOS 

 

 

O jogo em si não é responsável pelo desenvolvimento e aprendizagem dos 

conhecimentos científicos do aluno. Esse resultado depende da intencionalidade e mediação 

feita pelo professor. Concordamos com Vigotsky (2004, p. 112) quando este afirma que 

 
[...] antes de querermos atrair a criança para alguma atividade precisamos sistematizá-

la por essa atividade, ter a preocupação de descobrir se esta está preparada para tal 

coisa, se todas as suas potencialidades estão mobilizadas para desenvolvê-la e se a 

própria criança vai agir, restando ao professor apenas orientar-lhe a atividade.  

 

Nesse sentido, ao pensar a organização do ensino de Matemática a partir de jogos, é 

preciso refletir sobre qual jogo será mais adequado para trabalhar determinado conceito, 

considerar a faixa etária das crianças, refletir sobre as diferentes possibilidades de explorar o 

jogo para a construção do conhecimento, dentre outros. Em alguns momentos, o jogo pode ser 

um recurso para introduzir um conceito; em outros, para aprofundá-lo ou ajudar a consolidá-lo. 

Além disso, pode ser utilizado também para identificar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Refletir sobre esses aspectos revela a complexidade de organizar o ensino com 

intencionalidade, tendo os jogos como uma das estratégias de ensino. 

 

Esse planejamento exige uma série de saberes do professor para planejar condições 

adequadas para a aprendizagem do educando, a partir do uso de jogos. Moura (1996) assevera 

que, ao organizar o ensino, o professor qualifica seus conhecimentos. Planejar o ensino com o 

 

Smole, Diniz e Cândido (2007, p. 16) citam diferentes objetivos dos docentes ao 

escolherem um jogo como estratégia de ensino:  

➢ Um jogo pode ser escolhido porque permitirá que seus alunos comecem a pensar 

sobre um novo assunto; 

➢ Para que eles tenham um tempo maior para desenvolver a compreensão sobre um 

conceito; 

➢ Para que eles desenvolvam estratégias de resolução de problemas; 

➢ Para que conquistem determinadas habilidades que, naquele momento, você vê como 

importantes para o processo de ensino e aprendizagem. 
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 uso de jogos não é diferente. Entendemos que o uso desse recurso didático no ensino 

intencionalmente organizado poderá promover a aprendizagem de conceitos matemáticos.  

 
Grillo (2018, p. 82, 83) apresenta algumas reflexões necessárias para desenvolver um 

trabalho pedagógico com o jogo. Salienta que é importante pensar sobre: 

➢ Tempo pedagogicamente necessário para o processo de apropriação e construção do 

conhecimento pelos alunos; 

➢ Estudo e organização dos conteúdos de ensino quanto ao jogo; 

➢ Objetivos que se quer atingir; 

➢ Recursos didáticos a serem utilizados nas aulas; 

➢ Procedimentos metodológicos (momentos de jogo, intervenções pedagógicas, 

variações de jogo); 

➢ Formas de avaliação; 

➢ Uso de estratégias visando motivar/mobilizar os alunos durante as aulas; 

➢ Formas diversificadas de mediação semiótica (conversação, explicação, 

problematização, exposição de problemas, questionamento por intermédio da fala, 

demonstração corporal, modelos, esquemas teóricos, gestos coadunados com a fala, 

criação de situações-problema etc.). 

➢ Construção de Ambiente de Jogo e Ambiente de Aprendizagem, quer dizer, viabilizar 

situações que fomentem um ambiente de jogo que valorize o lúdico e de um ambiente 

de aprendizagem que vise à mobilização, à socialização de ideias, à construção de 

conhecimentos de/pelo jogo. 

➢ Relação professor-alunos e alunos-alunos (afetividade e relação com o saber). 

 

 

Moura (1996, p. 19) propõe o jogo como um recurso desencadeador da aprendizagem 

na perspectiva da Atividade Orientadora de Ensino (AOE), que se refere ao “[...] conjunto 

articulado da intencionalidade do educador que lançará mão de instrumentos e estratégias que 

permitirão uma maior aproximação dos sujeitos e objeto de conhecimento”. Esta proposta 

teórica e metodológica tem seus pressupostos fundamentados na Teoria Histórico-Cultural e na 

Teoria da Atividade. Nela, professor e aluno possuem papéis bem delineados e o processo 

educativo é direcionado por necessidades, no caso, a apropriação da cultura, e também por um 

motivo, a apropriação do conhecimento historicamente acumulado.
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De acordo com Moraes (2008, p. 423), as situações desencadeadoras de aprendizagem 

visam à “apropriação de conhecimentos considerados relevantes do ponto de vista social”. E 

ainda, conforme Moura et al. (2010, p. 103), a situação desencadeadora de aprendizagem “é 

organizada pelo professor tomando-se por base os seus objetivos de ensino que [...] se traduzem 

em conteúdos a serem apropriados pelos estudantes no espaço de aprendizagem”. 

As ações de ensino planejadas intencionalmente com o uso de jogos que envolvem 

conceitos e conteúdos matemáticos como situação desencadeadora de aprendizagem podem 

contemplar o conhecimento da necessidade que originou o jogo em determinado período da 

história e propiciar a socialização de ideias, dúvidas, sugestões e possíveis soluções para as 

situações-problema. A mediação do professor por meio de jogos pode proporcionar às crianças 

experiências que despertem a vontade de aprender Matemática. 

 
 
Antunes (2014, p. 40) salienta a importância da intencionalidade no uso de jogos 

como instrumento pedagógico e indica alguns pontos a serem considerados: 

➢ É importante que os jogos sejam utilizados somente quando a programação 

possibilitar e somente quando se constituírem em um auxílio eficiente ao alcance de 

um objetivo dentro dessa programação. 

➢ O jogo somente tem validade se usado na hora certa e essa hora é determinada pelo 

seu caráter desafiador, pelo interesse do aluno e pelo objetivo proposto.  

➢ Jamais pode ser introduzido antes que o aluno revele maturidade para superar seu 

desafio e nunca quando o aluno revelar cansaço pela atividade ou tédio por seus 

resultados.  

 
 
No ensino da Matemática, para que os jogos sejam potencializados como um recurso 

pedagógico e favoreçam a formação de conhecimentos, é preciso que sejam selecionados de 

forma criteriosa pelo professor. Os objetivos precisam ser claros e o jogo escolhido precisa estar 

de acordo com as possibilidades cognitivas das crianças e dos seus interesses, para que não seja 

usado apenas como descontração. Contudo, o professor necessita ter domínio do conteúdo a ser 

ensinado e do jogo que será utilizado, para que possa ser explorado em toda a sua potencialidade 

sem perder a ludicidade desse momento. Moretti e Souza (2015) condicionam a importância do 

uso de jogos como recurso no processo educativo à intencionalidade do professor. Conforme 

os autores
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O jogo ou a brincadeira pode constituir-se como importante recurso metodológico nos 

processos de ensino e de aprendizagem, se considerado de forma intencional e em 

relação com o conceito que se pretende ensinar. No caso da Matemática, é possível 

planejar situações nas quais, por meio da brincadeira desencadeada por jogos ou por 

histórias, as crianças se deparem com as necessidades de contar, registrar contagens, 

socializar registros, organizar dados.  (MORETTI; SOUZA, 2015, p. 32). 

 

 Assim, se planejado de forma adequada, o jogo pode favorecer a apropriação de 

conhecimentos científicos pelas crianças. Ao jogarem, é potencializada sua possibilidade de 

aprender e superar dificuldades de aprendizagem de conceitos matemáticos, pois por meio do 

jogo a criança usa seus conhecimentos cotidianos e tem a oportunidade, por meio da mediação 

docente durante o jogo, de sistematizá-los de forma lúdica.  
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5  A MEDIAÇÃO DOCENTE NOS JOGOS 

 

 

O jogo com intencionalidade pedagógica só alcança o seu objetivo se a mediação 

docente estiver de acordo com a sua finalidade, o que exige um cuidado para a atividade com 

jogos não se restringir apenas à ludicidade. Grando (2000) destaca que isso é possível quando 

o jogo não é explorado em suas possibilidades em relação às noções e conceitos matemáticos, 

os quais se relacionam e se integram na ação. Quanto à intencionalidade do professor ao propor 

jogos nas aulas de Matemática, a autora acredita existirem duas formas: 

 
uma delas em que o professor, ao planejar desenvolver um determinado conteúdo, cria 

um jogo ou busca algum já existente, que foi criado com o objetivo de ensinar 

matemática (dominó das formas, da tabuada, bingo das operações, etc.); e outro em 

que o professor busca na atividade lúdica de seus alunos, jogos de entretenimento, que 

foram criados com esse fim ou ainda jogos criados para passatempo em uma 

determinada cultura e planeja uma ação intencional a fim de explorar, também, a 

matemática a partir desse jogo, uma matemática que possibilita dar sentido à estratégia 

do jogo. (GRANDO, 2015, p. 398). 

 

Optando por uma forma ou outra, o professor tem objetivos definidos para o tipo de jogo 

que escolhe usar como recurso para o ensino. Essa intencionalidade valida o trabalho 

pedagógico realizado por meio do jogo.  

Quando joga, a criança geralmente faz uso dos conhecimentos que traz do seu cotidiano 

e cria estratégias para resolver as situações presentes no jogo. Para avançar no conhecimento e 

aprender os conceitos científicos, ela vai precisar da mediação do professor, no sentido de 

propor situações que a ajudem a explorar aspectos primordiais dos conceitos em estudo. A ação 

docente precisa estimular a criança a sentir a necessidade do conceito que está sendo ensinado 

para resolver situações-problema que surgem no decorrer do jogo. Assim, essa criança vai se 

sentir motivada a aprender o conceito.  

Grando (2000) destaca que o jogo pode ter caráter nocional ou conceitual. O primeiro 

está no nível da ação (espontâneo) e o segundo no nível do compreender do jogo 

(sistematização). O Quadro 1 mostra as diferenças entre o caráter nocional e conceitual do jogo: 

 
     Quadro 1: Caráter nocional e conceitual do jogo 

(continua) 

Caráter nocional Caráter conceitual 

✓ Trata-se de jogar até utilizando estratégias, 

por ensaio e erro, por repetições de jogadas, 

✓ Implica que o sujeito compreenda o processo, 

planeje, antecipe, elabore estratégias, 

coordenadas entre si, no conjunto, tendo em  
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     Quadro 1: Caráter nocional e conceitual do jogo 

(conclusão) 

Caráter nocional Caráter conceitual 

sem antecipações, sem a preocupação de 

elaborar estratégias que possam, 

antecipadamente, ser definidas, como 

eficientes, apenas o “jogo pelo jogo”, sem 

definição clara de objetivos, além dos de 

vencer e de se divertir. 

 

✓ Jogar, neste nível, significa cumprir regras, 

propor jogadas, aplicar conhecimentos 

anteriores, registrar e tomar decisões de ação 

tática. O sujeito, ao realizar tais ações, 

explora a noção matemática contida no jogo 

              vista o êxito previsível de cada uma. 

✓ Dá-se no momento em que o sujeito é capaz 

de elaborar as soluções dos problemas do 

jogo “fora” do objeto. É o pensamento 

independente do objeto. 

✓  Quando se processa a análise do jogo, 

percebe-se que o processo de repensar sobre 

o próprio jogo, sobre as várias possibilidades 

de jogadas, propicia a formulação do 

conceito. 

✓ Significa estabelecer relações, antecipar 

jogadas, elaborar estratégias, tematizar/  

fundamentar e encontrar razões para as 

jogadas, aproveitando as jogadas do 

adversário, interpretando-as e observando 

regularidades. 

    Fonte: Grando (2000, p. 56, 57). 

 

De acordo com a autora, a possibilidade de a criança conceituar ou não a partir do jogo 

depende da mediação do professor ao possibilitar que as crianças avancem das noções 

matemáticas contidas na ação do jogo para a conceitualização. Assim: 

 
Apenas jogar um jogo tem pouca contribuição para a aprendizagem em matemática. 

É todo o processo de mediação realizado pelo professor, de discussão matemática 

realizado no grupo de alunos, de registro e sistematização de conceitos que 

possibilitam um trabalho efetivo com a matemática a partir do jogo. (GRANDO, 2015, 

p. 403, 404). 
 
 
Com isso, podemos dizer que, a partir de uma mediação pedagógica adequada, o jogo 

como recurso de ensino pode representar caminhos para as crianças construírem os conceitos 

matemáticos.  

Para tanto, o professor precisa criar estratégias que deem às crianças a oportunidade de 

compartilhar suas hipóteses, inquietações, pensamentos, apropriações, proposições e 

sentimentos, pois “Ao tomarmos o jogo como ferramenta do ensino, ele passa a ter novas 

dimensões” (MOURA, 1991, p. 49). A ação do docente é essencial nesse sentido, pois a sua 

mediação determinará o papel que o jogo desempenhará no processo de aprendizagem. Uma 

vez que, como bem destaca Moura (1991, p. 49) ao se referir ao jogo como recurso didático, 

“Ele pode ser tão maçante quanto a resolução de uma lista de expressões numéricas: perde a 
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ludicidade. No entanto, resolver uma expressão numérica também pode ser lúdico, dependendo 

da forma como é conduzido o trabalho”. 

Considerando o Atendimento Educacional no contexto hospitalar como espaço de 

aprendizagem, a mediação pedagógica do professor durante o jogo pode estimular e incentivar 

as crianças a participarem desse momento com entusiasmo e motivação para a apropriação de 

conceitos matemáticos de acordo com suas potencialidades, objetivando elevar o nível de 

compreensão dos conceitos em estudo.  
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Autores como Macedo, Petty e Passos (2008, p. 23) comentam como o jogo 

estimula os sujeitos a pensar. Os autores discorrem que o jogar: 

 
[...] favorece a aquisição de conhecimento, de forma que o sujeito aprende 

sobre si próprio (como age e pensa), sobre o próprio jogo (o que o 

caracteriza, como vencer), sobre as relações sociais relativas ao jogar (tais 

como competir e cooperar) e, também, sobre conteúdos (semelhantes a 

certos temas e trabalhos no contexto escolar). 

 

O ato de jogar pode suscitar reflexões sobre quatro aspectos, como 

mencionado pelos autores supracitados. Reflexão sobre o seu próprio pensar e agir, 

sobre o jogo, sobre as relações sociais que envolvem o jogar e sobre os conteúdos.  

Cada jogo pode explorar mais alguns aspectos reflexivos em detrimento de outros. 

Isso vai depender do tipo de jogo, do objetivo do professor e da mediação docente. 

6  POTENCIALIDADES DO JOGO NO 

ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

O jogo só poderá ser um instrumento facilitador para a aprendizagem se o professor 

tiver clareza da potencialidade dessa ferramenta pedagógica e do tipo de cidadão que deseja 

formar. De posse desses conhecimentos, o jogo poderá ser explorado em todas as suas 

possibilidades de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das funções psicológicas das 

crianças e a apropriação da cultura. Nesse sentido, destacaremos alguns benefícios do jogo no 

processo educativo para a aprendizagem e desenvolvimento dos educandos e também como 

instrumento facilitador do ensino de Matemática.  

 

 

 Estimula a reflexão 
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O uso de jogos é indicado por estudiosos como uma das possibilidades 

para a resolução de problemas. Grando (2015, p. 400) salienta que o jogo 

“representa uma situação problema determinada por regras, em que o indivíduo 

busca a todo o momento, elaborando estratégias, procedimentos e 

reestruturando-os, vencer o jogo, ou seja, resolver o problema”.  

 

 

 

A capacidade de resolver problemas é uma das competências que 

precisam ser desenvolvidas no ensino de Matemática. Grillo (2018, p. 78) 

defende que “se o jogo for assumido pelo indivíduo (jogador) como um desafio, 

isto é, como uma necessidade que precisa ser superada, podemos então dizer 

que o “jogo é um problema”. Nesse sentido, o jogo pode ser um grande aliado, 

como defendem Moura e Lanner de Moura (1997, p. 12-14). Os autores 

discorrem que:  

[...] o jogo com propósito pedagógico pode ser um importante 

aliado no ensino, já que preserva o caráter de problema. [...] O que 

devemos considerar é a possibilidade do jogo colocar a criança 

diante de uma situação-problema semelhante à vivenciada pelo 

homem ao lidar com conceitos matemáticos.  

 

Moura e Lanner de Moura (1997) destacam que a situação-problema 

proposta pelo jogo precisa estar relacionada a situações que surgem do 

cotidiano, ou seja, não é qualquer tipo de situação-problema que pode ser 

abordada, mas as que sejam significativas para as crianças e favoreçam a 

apropriação dos conceitos científicos. 

 Jogo como gerador de situações-problema 
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A interação social oportunizada pelo jogo é de grande relevância para a 

aprendizagem das crianças, seja essa interação entre alunos e/ou entre alunos e 

professor. Para Vigotski (1998, p. 126), “é na interação das atividades que 

envolvem simbologia e brinquedos que o educando aprende a agir numa esfera 

cognitiva [...]”. O jogo, enquanto recurso lúdico que possibilita a criança 

imaginar, inferir, expressar e ouvir ideias sobre possíveis resultados ou soluções 

para o jogo em questão, é uma forma eficaz de desenvolver os conhecimentos 

matemáticos. Grillo (2018, p. 50) argumenta que o jogo não é inato e que o 

aprendizado gerado pelo jogo “decorre de interações e, também, por via de 

modos elaborados de comunicação entre indivíduos, em que um indivíduo ou 

grupo ensina o outro” 

Grando (2000) propõe o uso do jogo no espaço educativo e comenta que, 

durante o jogo, as crianças apresentam posturas, atitude e emoções semelhantes 

às desejadas na aquisição da aprendizagem escolar. Tudo isso é possível a partir 

da interação entre os pares e/ou com o docente durante o ato de jogar. A autora 

relata que durante o jogo 

Espera-se um aluno participativo, envolvido na atividade de ensino, 

concentrado, atento, que elabore hipóteses sobre o que interage, que 

estabeleça soluções alternativas e variadas, que se organize segundo 

algumas  normas e regras e, finalmente, que saiba comunicar o que 

pensa, as estratégias de solução de seus problemas. (GRANDO, 

2000, p. 17). 

 

A interação proporcionada pelo jogo motiva a criança e pode melhorar 

seu processo de aprendizagem. Além disso, a situação de jogo favorece o 

fortalecimento do vínculo afetivo criança-criança e criança-professor. Essa 

forma de ensinar e aprender se torna eficaz e satisfatória tanto para os alunos 

quanto para o professor. 

 Interação propiciada pelo jogo 
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A motivação provocada pelo jogo colabora para a aprendizagem. 

Kishimoto (2009, p. 96) destaca bem essa situação ao afirmar que: “As crianças 

ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar bem; sendo assim, 

esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Estando 

mais motivadas durante o jogo, ficam também mais ativas mentalmente.” 

 

 

 

 

 

 

Com isso, além de propiciar diversão, prazer, o jogo possibilita às crianças 

operarem mentalmente enquanto jogam e construírem e sistematizarem 

conhecimentos. O jogo não é importante somente pelo seu caráter motivador, mas 

pelos benefícios que essa motivação traz ao aprendente. Em consonância com 

Moura (1990, p. 65), acreditamos que “o jogo tem um desenvolvimento próprio. 

Ele não pode ser a matemática transmitida de brincadeira. Deve ser a brincadeira 

que evolui até o conteúdo sistematizado”.  O ensino de Matemática com jogos 

abrange tanto os aspectos lúdicos, motivadores, quanto os aspectos cognitivos, 

enriquecendo o processo de aprendizagem. 

 Motivação suscitada pelo jogo 
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 Conhecimentos prévios e intervenção do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das potencialidades do jogo que merece ser destacada é a 

possibilidade de usar esse recurso como estratégia para identificar os 

conhecimentos prévios das crianças. De posse desse conhecimento, o professor 

poderá intervir na zona de desenvolvimento proximal e mediar o processo de 

construção dos conceitos matemáticos. Vigotski (1998, p. 112) descreve a zona 

de desenvolvimento proximal como: 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível 

de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes.  
 
A partir da identificação da zona de desenvolvimento proximal (ZDP), o 

professor pode organizar o ensino por meio do jogo de modo a considerar em 

que momento a criança vai precisar da sua mediação ou da ajuda de colegas que 

já tenham avançado para além do conhecimento em cujo processo de construção 

ela se encontra. Vigotski (1998, p. 113) explica ainda que a ZDP trata daquelas 

“funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 

funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 

embrionário”. Ao definir o jogo que será usado para trabalhar determinado 

conceito matemático, o professor pode ter a intenção de identificar o que as 

crianças já conhecem para elaborar estratégias que as ajudem a avançar no 

conhecimento até chegar ao nível de desenvolvimento potencial do conceito em 

questão.  
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Em seu estudo, Grando (2000, p. 35) elencou algumas vantagens do jogo 

como estratégia de ensino, a partir dos estudos de inúmeros pesquisadores. 

Apresentamos, a seguir, as contribuições do jogo no processo de ensino e 

aprendizagem sinalizadas pela autora:  

✓ fixação de conceitos já aprendidos de uma forma  

motivadora para o aluno;  

✓  introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil 

compreensão;  

✓  desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos 

jogos); 

✓ aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; significação para conceitos 

aparentemente incompreensíveis;  

✓  propicia o relacionamento das diferentes disciplinas 

(interdisciplinaridade);  

✓  o jogo requer a participação ativa do aluno na construção do seu próprio 

conhecimento;  

✓  o jogo favorece a socialização entre os alunos e a conscientização do 

trabalho em equipe;  

✓  a utilização dos jogos é um fator de motivação para os alunos; dentre 

outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento da criatividade, de senso 

crítico, da participação, da competição "sadia", da observação, das várias 

formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em aprender;  

✓  as atividades com jogos podem ser utilizadas para reforçar ou recuperar 

habilidades de que os alunos necessitem. Útil no trabalho com alunos de 

diferentes níveis;  

✓ as atividades com jogos permitem ao professor identificar, diagnosticar 

alguns erros de aprendizagem, as atitudes e as dificuldades dos alunos. 

 Potencialidades do jogo segundo estudo de Grando (2000) 
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 Algumas complementações... 

 

 

 

  

Como vimos, o jogo como recurso didático apresenta diversas 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento das crianças quando explorado 

em suas potencialidades. Apresentaremos mais alguns aspectos que podem 

influenciar positivamente no processo educativo: 

✓ O caráter competitivo do jogo é capaz de propiciar situações-problema que 

requeiram da criança lidar com pontos de vista distintos, resolver conflitos 

e estabelecer várias relações.  

✓ O jogo no ensino de Matemática, além de  

proporcionar diversão, prazer, precisa  

proporcionar à criança a apropriação de 

novos conhecimentos e percepção do mundo.  

✓ O jogo contribui para o desenvolvimento da linguagem, da criatividade e 

do raciocínio dedutivo. 

✓ Ao elaborar uma estratégia durante o jogo, a criança utiliza diferentes 

habilidades que constituem o raciocínio lógico e que são importantes para 

a aprendizagem da Matemática, tais como observar, analisar, tentar, 

conjecturar e indagar. 

✓ A aprendizagem através de jogos contribui para melhorar a capacidade de 

argumentação, de pensar de forma autônoma, e desenvolve o pensamento 

lógico e o raciocínio.  

✓ Como o ensino com jogo estimula a atividade mental, pode ser usado para 

ensinar um novo conhecimento matemático ou para a sistematização dos 

conhecimentos cotidianos das crianças. 
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7  ORIENTAÇÕES PARA O USO DE JOGOS 

NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

A partir do que foi discutido até aqui, apresentamos algumas orientações para 

potencializar a utilização dos jogos no ensino de Matemática. Esse recurso didático dá ao 

professor a oportunidade de tornar a aula de Matemática mais interessante e desafiadora, seja 

ela no hospital ou na escola. Além disso, proporciona que a aula seja um momento agradável, 

permeado pela ludicidade, discussões, interações entre as crianças e professor, apresentações, 

trocas de experiências. Os jogos envolvem conceitos e conteúdos matemáticos e, quando 

planejados intencionalmente e mediados em toda a sua riqueza de possibilidades, favorecem a 

ampliação do conhecimento matemático, possibilitam a construção da linguagem matemática e 

a vivência de situações de comunicação. Apresentamos ao professor algumas orientações gerais 

que consideramos essenciais para a construção do conhecimento matemático por meio da 

vivência do jogo.  

 
 

➢ Ter conhecimento do jogo e das suas diversas possibilidades pedagógicas; 

➢ Destinar tempo suficiente para que as crianças possam jogar, socializar e ampliar os 

conhecimentos matemáticos; 

➢ Incentivar o registro dos alunos durante o jogo e explorar os conceitos e 

conhecimentos matemáticos possíveis a partir dele; 

➢ Valorizar os jogos que fazem parte da vivência das crianças e apresentar novos jogos;  

➢ Quando se tratar de jogos com regras, essas precisam ser esclarecidas para as crianças, 

dando-lhes oportunidade para propor e combinar novas regras, quando possível; 

➢ Naturalizar a vitória e não estimular a competição; 

➢ Dar possibilidades às crianças para inventar novos jogos a partir de conteúdos 

estudados; 

➢ Propor o registro e/ou socialização das estratégias utilizadas no jogo; 

➢ Ter clareza da estratégia que será utilizada para que a essência do conceito 

matemático seja abordada durante o jogo; 

➢ Certificar-se de que o desafio posto pelo jogo esteja de acordo com o nível de 

conhecimento da criança; 

➢ Propor para as crianças situações-problema desafiadoras, que as estimulem a ir em 

busca de soluções; 
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O momento do jogo precisa ser sempre prazeroso e propiciar 

interação, reflexão, criatividade. A brincadeira jamais pode ser 

enfadonha e obrigatória para a criança. 

 

➢ Fazer questionamentos que ajudem as crianças a analisar as jogadas e respectivas 

conclusões;  

➢ Antes de propor o jogo, considerar que, a depender do seu nível mental, a criança 

poderá precisar de apoio de material manipulável para contabilizar os pontos; 

➢ Propiciar às crianças que constatem as características do material do jogo. Macedo et 

al. (2014) destacam que esse procedimento, embora não seja suficiente, é necessário, 

pois a sua ausência empobrece a atividade. 

➢ Garantir que o grau de complexidade do jogo esteja adequado ao nível mental da 

criança. O jogo precisa apresentar um desafio possível de ser superado e que estimule 

a busca por solução. 

➢ Garantir que o nível de complexidade das perguntas problematizadoras realizadas 

durante o jogo sejam correspondentes ao nível de conhecimento dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Destacaremos agora algumas possibilidades de exploração dos conhecimentos 

matemáticos antes, durante e depois do jogo. As sugestões apresentadas poderão ser utilizadas 

a depender do tipo de jogo, do objetivo de aprendizagem e do nível de conhecimento dos alunos. 

A utilização de diferentes estratégias colabora para ampliar as possibilidades de aprendizagem 

dos conceitos matemáticos presentes na brincadeira. 

Sendo o jogo uma possibilidade para ensino e aprendizagem de conceitos, entre eles 

os matemáticos, a prática pedagógica a ser desenvolvida precisa estar em sintonia com a 

proposta do jogo, considerando que toda prática é intencional. Assim, ao planejar situações de 

aprendizagem com jogos, é preciso pensar: o ‘que’ quero que meu aluno aprenda com esse 

jogo? ‘Qual’ o conceito matemático que pode ser trabalhado com esse jogo?  ‘Como’ posso 

acompanhar o pensamento dos alunos no jogo (antes, durante e depois)? ‘Como’ posso avaliar 

as aprendizagens dos alunos por meio de um jogo? Etc. 
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 Antes do jogo 

              

Antes mesmo de iniciar o jogo, algumas estratégias 

podem ser utilizadas para definir quem iniciará a jogada.   

Essas estratégias podem oferecer possibilidades de  

explorar conhecimentos matemáticos relacionados aos  

números e operações, por exemplo. É uma possibilidade 

de identificar conhecimentos prévios e/ou explorá-los, conforme o objetivo do professor com 

o jogo. Situações vivenciadas pelas crianças no seu cotidiano podem ser utilizadas, como 

tirar no palitinho, lançar moeda para tirar cara ou coroa, pedra, papel e tesoura, dois ou um, 

par ou ímpar e ainda lançar o dado. Este último traz diferentes possibilidades, que podem ser 

usadas de acordo com o nível de conhecimento do aluno, como ver quem tira o maior ou 

menor número. Poderá também lançar dois dados e somar ou subtrair os resultados ou ainda 

fazer a operação de multiplicação. 

Para o esclarecimento das regras do jogo, diferentes possibilidades também estão 

presentes. O professor poderá explicar, fazer a leitura individual ou compartilhada das regras, 

solicitar que a criança leia e verbalize a sua compreensão das regras. É importante garantir 

que todas as crianças tenham compreendido as regras do jogo. O professor pode ensejar às 

crianças que expressem sua opinião sobre as regras, se concordam, o que sugeririam de 

diferente, seja para acrescentar, tirar ou modificar. Questionar quais seriam as implicações 

das possíveis mudanças nas regras. Problematizar, quando necessário, questionando se as 

regras poderiam ser diferentes, quais variações das regras os alunos sugerem, dentre outras 

questões que podem ser criadas a depender do jogo e conceito matemático em questão. 

Macedo et al. (2014) salientam a importância de o professor ter a certeza de que cada criança 

compreendeu as regras do jogo, para que possa avaliar adequadamente o desempenho de cada 

jogador. Além disso, segundo os autores, “com este procedimento, evitamos confundir 

aprendizagem de regras com construção de estratégias” (MACEDO et al., 2014, p. 432). 

Quanto ao registro dos pontos, é importante que seja definido como serão marcados 

antes de iniciar o jogo. Definir quem realizará, se fará uso de material manipulável para 

contagem, como palitos, tampinhas, grãos etc. O registro dos pontos pode acontecer de 

diferentes formas e é uma ótima oportunidade para explorar conhecimentos matemáticos. 

Podem ser feitos registros por meio de desenhos, tabelas, gráficos etc. 
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 Durante o jogo 

 
Durante o jogo, é importante que as crianças sejam estimuladas a comunicar e representar, 

de formas diversas, suas ideias sobre o conhecimento matemático que está sendo estudado. 

Estar atento às atitudes das crianças, a como reagem nas situações do jogo e nas suas falas é 

essencial para o professor usar a problematização como ferramenta potencializadora na 

construção dos conceitos em questão. Outro ponto importante durante o jogo é “[...] analisar 

de que modo as crianças praticam as regras, e também como compreendem sua função e 

constroem estratégias” (MACEDO et al., 2014, p. 430). Observar as atitudes das crianças 

durante o jogo dá ao professor subsídios tanto para avaliar quanto para intervir.  

Dependendo do nível de conhecimento expresso pela criança enquanto joga, o professor 

pode definir o nível de complexidade dos questionamentos a serem realizados. Podem ser 

realizadas perguntas simples, como quem tem mais ou menos pontos a cada jogada, quantos 

pontos faltam para ganhar o jogo. Ou perguntas mais complexas, como quantas vezes mais é 

necessário lançar o dado para ganhar, qual a diferença de pontos entre os jogadores, quem 

tem mais chance de vencer. É importante sempre perguntar o porquê das respostas. Esses são 

apenas alguns exemplos, mas há uma diversidade de perguntas problematizadoras que podem 

ser realizadas para favorecer a reflexão e o aprofundamento dos conceitos matemáticos 

explorados no jogo.  

 

 

 

 

 

 

No momento do jogo, a mediação do professor é fundamental para ajudar a criança a 

analisar as jogadas do adversário e a sua própria. É importante também criar um ambiente 

agradável, que deixe a criança à vontade para expressar as suas impressões, explicar seu 

raciocínio no momento oportuno, estimulá-la a prever jogadas suas e do adversário. Assim, 

é essencial “um diálogo entre alunos e entre professor e aluno, que possa evidenciar as formas 

e/ou estratégias de raciocínio que vão sendo utilizadas e os problemas que vão surgindo no 

decorrer da ação” (GRANDO, 2015, p. 401). 
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O momento de socialização também é importante para estimular a criança a ouvir a 

opinião do outro de forma respeitosa e analítica para dizer se concorda ou não e explicar o 

porquê.  

É importante ainda que o professor esteja atento às tentativas de solução das crianças, 

não só para identificar os seus conhecimentos e procedimentos adotados, mas também para 

lhes dar auxílio nessas tentativas e garantir-lhes apoio afetivo quando apresentarem 

dificuldades ou insegurança nas reflexões e busca de soluções. A criança precisa se sentir à 

vontade para jogar e socializar o que pensa e sente durante o jogo. A mediação do professor 

é essencial nesse sentido. 

 

 

 Depois do jogo 

 
O estudo e a discussão dos conhecimentos matemáticos continua até mesmo após 

o jogo. Ao finalizá-lo, é importante incentivar as crianças a socializarem os resultados.  

Macedo et al. (2014, p. 432) defendem que “propor situações com registro de solução 

constitui fonte de muitas informações para o observador. Os registros podem indicar as 

formas de pensamento dos jogadores que buscam resolver os desafios do jogo”.  

Quando a criança socializar o resultado do jogo, 

o professor terá oportunidade de estimular seu   

raciocínio e identificar possíveis aprendizagens, a  

partir de perguntas problematizadoras, que podem ser  

realizadas depois ou antes da sua fala espontânea. Pode ser perguntado, por exemplo, qual 

jogador fez mais ou menos pontos; quantos pontos faltavam para determinado jogador 

ganhar o jogo; qual a diferença de pontos entre os jogadores; se tivesse mais uma rodada, 

qual a possibilidade de mudar o resultado do jogo e perguntas relacionadas aos conteúdos 

matemáticos que pode ser estudado com aquele jogo. 

Quando possível, poderá solicitar também a produção de um texto com as 

percepções das crianças sobre o jogo, seus desafios, aprendizagens, o que acharam mais 

interessante no jogo, se mudariam alguma estratégia que foi utilizada, além de apresentar 

sugestões de algumas mudanças no jogo ou até mesmo a proposição de construção de um 

novo jogo. 
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8  JOGOS MATEMÁTICOS: ALGUMAS 

POSSIBILIDADES PRÁTICAS 

 

 

Apresentamos três jogos de nossa autoria e algumas possibilidades de estratégias e 

conhecimentos matemáticos que podem ser explorados na situação de jogo. Os jogos foram 

pensados considerando o Atendimento Educacional no contexto hospitalar. Dessa forma, 

elaboramos jogos em que é possível a participação de pelo menos dois jogadores, tendo em 

vista que, muitas vezes, a aula nesse espaço acontece de forma individual, em dupla ou em 

pequenos grupos, como foi observado no contexto da pesquisa. 

Salientamos que não esgotamos as possibilidades de exploração de todas as 

potencialidades do jogo; apresentamos apenas alguns exemplos de estratégias que podem ser 

empregadas antes, durante e depois do jogo. As estratégias, regras, número de participantes e 

conteúdos matemáticos dos jogos podem ser ampliados e adequados a cada realidade e 

necessidade das crianças. Os jogos podem ser utilizados mais de uma vez com enfoques 

diferentes. Por exemplo, no jogo soma dos dados, tem-se a opção de explorar mais os conceitos 

do campo numérico em um momento e, em outro, podem ser aprofundados os conhecimentos 

da área de Estatística e Probabilidade. Todos esses conhecimentos estarão presentes na situação 

do jogo; a depender do objetivo do professor, pode-se explorá-los igualmente na mesma 

situação de jogo ou dar mais ênfase a um em detrimento do outro. 

Não indicamos a faixa etária específica dos jogos, pois entendemos que, no hospital, o 

professor ensina um grupo multisseriado em que as crianças estão em momentos cognitivos 

diferentes. Além disso, nem sempre os seus conhecimentos correspondem ao que está definido 

nos documentos curriculares para a sua idade e/ou ano de escolaridade. 

Acreditamos que os jogos podem ser explorados de acordo com o nível cognitivo das 

crianças e o objetivo do professor ao trabalhar com determinado jogo, seja explorando os 

conhecimentos matemáticos de forma elementar ou aprofundando-os quando possível.  
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JOGO 1: SOMANDO DADOS 

 

Conhecimentos matemáticos que podem ser articulados durante o jogo: 

Soma de fatos básicos, análise das possibilidades de soma de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 com o lançamento dos dados, identificação de números pares e ímpares, análise de 

chances, construção e interpretação de gráfico. 

Material: 

✓ 2 dados comuns 

✓ 1 cartela com 9 casas em branco 

✓ Ficha para registro 

✓ Lápis 

✓ Quadro das possibilidades 

 

Ficha de Registro 

 

Jogador Números pares 

 

Números ímpares 

 

 

 

 

 

 

Total: Total: 

 

 

Quadro das possibilidades 

Escreva todas as possibilidades de pontos que podem sair nos dados 

para que o resultado da soma seja: 

4:                                                                10: 

6:                                                                12: 

7:                                                                  9: 

8: 

Agora escreva o que deve sair nos dados para o resultado da soma ser: 

2:                                3:                                 5:                              11:                                                                       

O que você observou em comum nesses números? 
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Nº de jogadores: Livre 

Regras: 

✓ Cada jogador recebe uma cartela. 

✓ Cada jogador, por vez, lança os dois dados simultaneamente e soma os pontos dos 

dados. 

✓ Após efetuar a soma, o resultado será registrado na cartela. 

✓ Ao preencher completamente a cartela, o jogador preencherá a ficha de registro. 

✓ Ganhará a partida quem formar a maior quantidade de números pares ou ímpares, o que 

deverá ser acordado antes de iniciar o jogo. 

✓ Ao final da partida, os jogadores preencherão o quadro das possibilidades. 

 

Possíveis variações: 

✓ Pode ser utilizada cartela com uma quantidade menor ou maior de casas. 

✓ Em vez de somar os pontos dos dados, pode fazer a multiplicação. 

✓ Dependendo do nível de conhecimento das crianças, os pontos nas cartelas podem ser 

marcados com riscos, bolinhas etc. 

✓ Se não for o momento adequado para explorar números pares e ímpares, o professor 

pode suprimir essa parte do jogo. As crianças podem registrar o resultado das somas 

sem identificar os números pares e ímpares. 

✓ A criança poderá construir sua própria cartela. 

 

Possibilidades de problematizações: 

Este jogo explora os fatos básicos da adição, ou seja, as operações com números de 

somente 1 algarismo e a identificação de números pares e ímpares. Além disso, permite que as 

crianças conheçam as diferentes possibilidades de decomposição de um número ao somar os 

pontos dos dois dados, como, por exemplo, perceber que o número 8 pode ser o resultado da 

soma de 4+4, 5+3, 6+2 e também perceber que há números que só podem ser compostos de 

uma única forma, como os números 2, 3, 5 e 11.  

Antes de o jogo ser apresentado às crianças, pode-se lhes perguntar se conhecem ou já 

ouviram falar em números pares e ímpares e o que faz um número ser par ou ímpar. É 

importante verificar se a criança tem noção do significado dessas palavras. Para definir quem 

vai iniciar a jogada, pode ser sugerido lançar o dado para ver quem tira o maior ou menor 

número ou jogar par ou ímpar. Ao dar a oportunidade às crianças de decidirem, o professor 

estará auxiliando no seu processo de tomada de decisão e respeito à decisão coletiva. 
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Uma opção antes de explicar as regras do jogo é perguntar às crianças: como vocês 

acham que podemos brincar com esse jogo? É interessante ouvir a percepção delas, perguntar 

se concordam com a opinião do colega e por quê. Essas reflexões facilitarão a compreensão das 

regras que serão explicadas posteriormente pelo professor ou lida pela criança.  

Ao contar os pontos dos dados, as crianças podem fazer o cálculo mentalmente ou, se 

necessário, fazer uso de materiais manipulativos para efetuar a soma. Isso vai depender do seu 

nível de desenvolvimento cognitivo. Sempre que a criança identificar os números como pares 

ou ímpares, é importante pedir que ela justifique a resposta antes de registrar na ficha. Isso 

permite ao professor saber se a criança respondeu de forma consciente ou se foi uma resposta 

aleatória. 

 Durante o jogo, podem ser realizadas perguntas como: Qual o menor número que pode 

resultar da soma dos pontos dos dados? Qual o maior número que pode resultar da soma dos 

pontos dos dados? Este jogo oferece uma rica oportunidade para trabalhar Probabilidade, a 

partir da identificação dos resultados possíveis do lançamento de dois dados (evento aleatório). 

Assim, além de preencher os quadros das possibilidades ou em substituição ao quadro, pode-se 

perguntar:  

✓ Quais as chances de, no lançamento de dois dados, saírem faces iguais? As chances são 

(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6). 

✓ Quais as chances, ao lançarmos dois dados, de obtermos uma soma maior que 10? As 

chances são (5,6), (6,5), (6,6). 

✓ Quais as chances, ao lançarmos dois dados, de obtermos uma soma menor que 5? As 

chances são (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1). 

✓ Quais as chances, ao lançarmos dois dados, de sair apenas números pares? As chances 

são (2,2), (2,4), (2,6), (2,8), (4,2), (4,4), (4,6), (4,8), (6,2), (6,4), (6,8), (8,2), (8,4), (8,6), 

(8, 8). 

✓ Quais as chances, ao lançarmos dois dados, de sair apenas números ímpares? As chances 

são (1,3), (1,5), (1,7), (1,9), (3,3), (3,5), (3,7), (3,9), (5,3), (5,5), (5,7), (5,9), (7,3), (7,5), 

(7,7), (7,9). 

✓ Quais as chances, ao lançarmos dois dados, de sair soma menor que 5? As chances são 

(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,2). 

À medida que as crianças forem falando as suas respostas, o professor poderá escrever 

de modo que todos possam visualizar. Depois de registrar todas as possibilidades, é interessante 

solicitar às crianças que identifiquem os resultados que ocorreram em maior ou menor 
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incidência. Isso vai ajudá-las a desenvolver a ideia de aleatório, em que, mesmo não sabendo 

qual será o resultado do lançamento dos dados, é possível fazer previsões. 

É interessante estimular as crianças a socializar os resultados da sua ficha de registro 

com os colegas e conferi-los coletivamente. Se o atendimento educacional for individual, essa 

socialização e conferência poderão ser feitas entre a criança e o professor. Pode ser construído 

um gráfico de barras para representar os pontos dos jogadores, mostrando a pontuação referente 

aos números pares ou ímpares. 

                                               Gráfico 1: Quantidade de números pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaboração da autora, 2020. 
 

Após a construção do gráfico, é interessante convidar as crianças para fazer a leitura dos 

dados. Alguns questionamentos possíveis: 

 
✓ Qual a quantidade de números pares de cada jogador? 

✓ Quem teve a maior quantidade de números pares? 

✓ Quem teve a menor quantidade de números pares? 

✓ Qual a diferença entre a maior e a menor quantidade? 

✓ Houve empate entre jogadores? 

✓ Quais jogadores tiveram a quantidade de números pares mais próxima? 

✓ Quais jogadores tiveram uma diferença maior entre a quantidade de números pares? 

 
 
Dependendo dos conhecimentos prévios das crianças sobre gráficos, pode-se fazer o 

gráfico de barra dupla. Essa é uma ótima oportunidade para explicar a função da legenda. Pode-

se iniciar perguntando às crianças: Como faremos para diferenciar a quantidade de números 

pares e ímpares no gráfico? Após as crianças expressarem o que pensam, o professor poderá 

fazer os esclarecimentos necessários. 
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                                                Gráfico 2: Quantidade de números pares e ímpares 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 
Para a leitura desse gráfico, podem ser realizados os seguintes questionamentos: 

✓ Qual a quantidade de números pares de cada jogador? 

✓ Qual a quantidade de números ímpares de cada jogador? 

✓ Quem teve a maior quantidade de números pares? 

✓ E quem teve a menor? 

✓ Qual a diferença entre a maior e a menor quantidade de números pares? 

✓ As mesmas perguntas podem ser repetidas, agora sobre os números ímpares. 

✓ Houve empate entre jogadores? 

✓ Quais jogadores tiveram a quantidade mais próxima de números pares? 

✓ Quais jogadores tiveram a quantidade mais próxima de números ímpares? 

✓ Qual jogador apresentou maior diferença entre a quantidade de números pares e 

ímpares? 

✓ Qual jogador apresentou menor diferença entre a quantidade de números pares e 

ímpares? 

✓ Algum jogador apresentou uma quantidade igual de números pares e ímpares? (É 

importante estar atento se a criança vai perceber que não há essa possibilidade, porque 

o número de lançamentos dos dados por cada jogador é ímpar – 9 lançamentos).  

 

Os gráficos podem ser construídos junto com as crianças ou pré-elaborados pelo 

professor. O professor pode fazer os eixos x e y (linhas vertical e horizontal) e, junto com as 

crianças, construir as barras e a legenda. 
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1 2 3 4 9 7 8 6 5 0 

JOGO 2:  CALCULANDO GASTOS 

 

Conhecimentos matemáticos que podem ser articulados durante o jogo:  

Adições e subtrações de números a partir de situações concretas do jogo, identificação 

dos valores de cédulas e moedas, vivência de situação de compra, resolução de problemas, 

equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro, representação 

decimal de valores do sistema monetário brasileiro, construção e intepretação de tabela e 

gráfico. 

 
Número de jogadores: 2 participantes 

Material:                                                             

✓ 1 cartela de venda numerada 

✓ Cédulas e moedas de brinquedo                  

✓ Fichas numeradas de 0 a 9 

✓ Ficha de registro 

 

 

 

 

Produtos à venda 

1 

 

 

 

 

 

R$ 32, 75 

2 

 

 

 

 

 

R$ 109, 25 

3 

 

 

 

 

 

R$ 28, 50 

4 

 

 

 

 

R$ 8, 90 

5 

 

 

 

 

R$ 20, 00 

6 

 

 

 

 

R$ 35, 00 

7 

 

 

 

 

 

R$ 70, 00 

8 

 

 

 

 

 

R$ 50, 00 

9 

 

 

 

 

 

R$ 42, 00 
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Regras 

✓ Cada jogador receberá duas cédulas de 5, 10, 20, 50 e 100 reais para simular a compra 

de objetos da cartela, o que totalizará R$ 370,00. 

✓ O professor ficará com cédulas e moedas para efetuar o troco na simulação da compra. 

✓ As fichas numeradas ficarão dentro de um saquinho. 

✓ Cada jogador, na sua vez, sorteará uma ficha. 

✓ O número que consta na ficha corresponde ao produto da cartela que será comprado. 

✓ Cada jogador poderá comprar 4 produtos, sendo um por vez. 

✓ O jogador que pegar a ficha com 0 ficará a rodada sem comprar. 

✓ O jogador decidirá quais as cédulas que serão usadas na compra e calculará o valor que 

receberá de troco. 

✓ Cada jogador receberá uma ficha de registro, que será preenchida após cada compra 

realizada. 

✓ Ao final do jogo, cada jogador calculará o seu gasto total e quanto restou de dinheiro. 

✓ Vencerá o jogo quem tiver gastado menos. 

 

Possíveis variações: 

✓ Pode ser utilizada cartela com uma quantidade menor ou maior de produtos. 

✓ O professor pode optar por trabalhar só com cédulas ou só com moedas. 

✓ O dado poderá ser lançado mais ou menos vezes, a depender do número de casas na 

cartela. 

✓ Poderá vencer quem comprou mais. 

✓ Existe a opção de não haver ganhadores. Apenas comparar os gastos dos jogadores. 

✓ O jogo poderá ser organizado para a participação de mais de 2 jogadores e também em 

dupla. 

✓ Se o atendimento educacional for individual, o professor poderá jogar com a criança. 

 

Possibilidades de problematizações: 

Antes de iniciar o jogo, é importante deixar as crianças manusearem o material do jogo 

e se familiarizarem com eles. Em seguida, o professor poderá mostrar cada cédula e moeda para 

as crianças e solicitar que digam o valor de cada uma. Pode-se perguntar qual cédula tem maior 

e menor valor. O mesmo questionamento pode ser feito em relação às moedas. Após distribuir 

as cédulas, o professor poderá solicitar que cada criança calcule o valor total que recebeu. Elas 

perceberão que todas têm o mesmo valor.  
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Poderá ser combinado com as crianças quem iniciará a rodada. Cada vez que a criança 

pegar uma ficha numerada é importante que manipule as cédulas para fazer o pagamento do 

valor correspondente ao produto para o professor, o qual efetuará o troco quando necessário. O 

cálculo do valor pago e do valor recebido de troco poderá ser feito oralmente, para que os 

demais jogadores possam conferir se os dados estão corretos. Isso não impede que a criança 

faça a conta no papel para descobrir o valor. 

Quando a criança for pagar ao professor o valor do produto, ele pode perguntar quais 

cédulas podem ser usadas para o pagamento. Por exemplo, ao comprar o brinquedo que custa 

41 reais, a criança pode usar 2 cédulas de 20 reais e 1 cédula de 2 reais. Ou, em vez de usar a 

cédula de 2 reais, pode usar a de 5. O professor pode questionar quais cédulas a criança prefere 

usar e perguntar o porquê. Como as crianças têm uma quantidade pequena de cada cédula, isso 

pode limitar suas possibilidades de composição dos valores. Então, o professor poderá 

perguntar hipoteticamente quais outras composições poderiam ser usadas para formar 

determinado valor. Esse questionamento pode ser feito quando a criança fizer o pagamento e/ou 

quando for receber o troco.  

O professor poderá ainda estimular as crianças a estabelecer a equivalência de valores 

entre moedas e cédulas, nos momentos de efetuarem pagamento ou receberem troco; por 

exemplo, uma nota de 2 reais tem valor equivalente a 4 moedas de 50 centavos, a 2 moedas de 

1 real, a 8 moedas de 25 centavos etc. Em seguida, a criança fará o registro do preço do produto, 

do valor que foi pago e quanto recebeu de troco. 

A mediação do professor nesse processo é essencial.  Ele poderá auxiliar a criança nas 

suas dificuldades, se houver, estimular o raciocínio e a realização do cálculo e orientá-la no 

momento do registro até que a criança se sinta segura para fazer isso sem ajuda. Esse é um 

momento oportuno para explorar os números racionais por meio da representação decimal na 

escrita de valores do sistema monetário brasileiro. É interessante também pedir às crianças que 

façam previsões quando estiverem perto de finalizar a jogada, dizendo quem elas acham que 

vai gastar mais ou menos e por quê. Uma das crianças pode ficar uma rodada sem jogar, o que 

resultará na compra de uma quantidade menor de produtos (3). Isso não significa que gastará 

menos. Ao final do jogo, poderá ser conferido se as previsões feitas foram concretizadas. 

 

 

  



40 
 

 

Ficha de registro 

 

Jogador  

 

Produto Preço Valor que 

paguei 

Recebi de 

troco 

    

    

    

Total de gastos:  

Quanto restou:  

 

Durante a socialização dos dados da ficha de registro, o professor poderá fazer 

questionamentos como: 

✓ Quem gastou mais? 

✓ Qual o produto mais caro e o mais barato comprado por cada jogador? 

✓ Qual o valor que cada jogador ficou no final do jogo? 

✓ Quanto o ganhador gastou a menos que o adversário? 

✓ Quem comprou o produto mais caro? 

✓ Qual a diferença de valores entre os produtos mais caros comprados pelos jogadores? 

✓ Quem comprou o produto mais barato da cartela? 

✓ Qual a diferença de preço entre os produtos mais baratos comprados pelos jogadores? 

✓ O valor que você recebeu é suficiente para comprar todos os produtos da cartela? 

✓ Falta quanto? 

✓ Precisaria de quanto para comprar todos os produtos? 

A cartela de compras pode servir também para elaborar problemas do campo aditivo 

(adição e subtração), tais como: 

✓ Com o dinheiro que ganhou da sua tia, Eduardo comprou um livro e uma bola. Quanto 

ele gastou? 

✓ Diana ganhou R$ 15,00 da sua mãe e resolveu comprar uma mola maluca. Com quanto 

ela ficou? 

✓ A mãe de Carol comprou uma boneca para a filha e ficou com R$ 20,75 na carteira. 

Qual o valor que ela possuía antes de fazer a compra? 

✓ Renato tem R$ 26,00 e gostaria de comprar um boliche. De quanto ele precisa para 

efetuar a compra? 
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✓ Teresa tem R$ 162,00 para comprar 3 presentes. Quais produtos ela pode comprar com 

esse valor de modo que não tenha troco? (Com essa questão, as crianças poderão 

perceber que há mais de uma possibilidade de compras que custam esse valor). 

 
Essas são apenas algumas possibilidades. Dependendo do nível de conhecimento da 

criança e do objetivo do professor, podem ser elaborados problemas mais simples ou mais 

complexos. 

 

     JOGO 3: RELÓGIO MALUCO 

  

Conhecimentos matemáticos que podem ser articulados durante o jogo:  

Adição e subtração, registro da hora em relógio de ponteiro, noção de tempo, construção 

e interpretação de tabela e gráfico. 

Número de jogadores: 2 participantes ou duas duplas. 

Material: 

✓ 1 relógio despertador de cartolina ou outro material com ponteiro móvel 

✓ Fichas azuis (a quantidade depende do número de jogadores) 

✓ Ficha de registro 

✓ Lápis 

✓ 6 cartões com perguntas 

✓ Tabela de pontos 

 

 
 
Regras: 

✓ As cartas ficarão espalhadas sobre a mesa ou outro apoio com a frente virada para baixo. 

✓ Cada jogador, na sua vez, escolhe uma carta e tenta responder à pergunta que tem nela. 

✓ Depois de responder, marca a hora correspondente no relógio e, em seguida, registra na 

ficha. 

✓ A cada acerto o jogador recebe 1 ficha azul, que vale 5 pontos. 

✓ Cada jogador receberá uma ficha de registro. 

✓ As repostas de todos os jogadores deverão ser registradas na ficha.  

✓ Se errar, o jogador não recebe pontuação. 

✓ Se o jogador errar a resposta, o adversário, se desejar, pode responder e, em caso de 

acerto, receber a pontuação.  
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Marina e Jonas realizam as 

tarefas da escola às 13h30 

da tarde. Certo dia o relógio 

tocou o alarme 1 hora e 

meia depois. Que horas o 

alarme tocou? 

 

✓ No final do jogo, será contada a quantidade de fichas azuis de cada jogador e 

calculado o total de pontos. 

✓  Será registrado na tabela o total de pontos de cada jogador. 

✓ Cada jogador construirá sua tabela. 

✓ Vence o jogo quem tiver a maior pontuação. 

 

  O relógio maluco 

A família de Marina tem um lindo relógio despertador, que é usado para lembrar o 

horário das atividades dos membros da família. Mas esse relógio é meio maluco e acaba 

atrapalhando mais do que ajudando. Mesmo sendo consertado, depois de um tempo, ele faz 

maluquice de novo. Como esse relógio foi um presente da amada tia Lila, todos fazem 

questão de continuar usando-o. Conheça algumas das suas maluquices e marque no relógio 

o horário que ele tocou o alarme em cada situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina coloca o relógio 

para tocar o alarme às 6h da 

manhã, pois sua aula 

começa às 7h30. Mas o tal 

relógio tocou o alarme 30 

minutos antes. Que horas o 

alarme tocou? 

 

O horário do banho de 

Jonas é às 5h da tarde. O 

relógio tocou o alarme uma 

hora depois. Que horas 

Jonas tomou banho? 

 

Elza começa a preparar o 

almoço às 10h30 da manhã. 

O relógio atrasou 1 hora. 

Que horas o relógio tocou o 

alarme? 

 

A família de Marina almoça 

sempre ao meio-dia. Certo 

dia o relógio atrasou 45 

minutos. Que horas eles 

almoçaram? 

 

Paulo assiste ao jornal das 

8h da noite. Ele coloca o 

relógio para tocar o alarme 

10 min. antes desse horário. 

Certo dia, o relógio se 

adiantou 15 minutos. Que 

horas o alarme tocou? 
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Possíveis variações: 

✓ Pode ser elaborada uma quantidade maior de perguntas. 

✓ O jogo poderá ser adaptado para ser jogado com um número maior de participantes. 

✓ Outra opção é elaborar perguntas que envolvam apenas horas exatas. 

✓ É possível usar somente o relógio digital para marcar o horário ou até mesmo usar os 

dois tipos de relógio: digital e de ponteiro. 

✓ O professor também pode elaborar uma ficha para que as crianças registrem os horários 

das suas atividades diárias e depois marquem no relógio os respectivos horários.  

✓ A tabela de pontos poderá ser construída junto com as crianças. 

 

Possibilidades de problematizações: 

Com este jogo, além de marcar as horas e minutos no relógio de ponteiros e explorar a 

noção de tempo como antes e depois e a sequência temporal de uma rotina diária, as crianças 

serão estimuladas a realizar a operação de adição e subtração. Antes de apresentar o jogo, é 

importante esclarecer que o homem sempre teve a necessidade de medir o tempo e que, ao 

longo da história, foram inventados diferentes instrumentos para medi-lo. É interessante 

mostrar imagens de relógios que foram utilizados em outras épocas e que ainda são utilizados 

nos dias de hoje, como o relógio de sol, a ampulheta e o relógio de pulso. Além do relógio de 

pulso, existe também o relógio despertador. (Vale lembrar que, atualmente, é muito comum o 

uso de despertadores presentes em smartphones). O professor poderá explicar às crianças que 

Ficha de registro 

Nome Atividade Horário que 

era para o 

alarme tocar 

Horário que o 

alarme do 

relógio tocou 

Marina Acordar para ir à 

escola 

  

Jonas Banho da tarde 

 

  

Elza Preparar o almoço 

 

  

Marina e 

Jonas 

Realizar as tarefas da 

escola 

 

  

Paulo Assistir ao jornal 

 

  

Família de 

Marina 

Almoçar   
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existe o relógio de ponteiro e o relógio digital e explorar as diferenças entre os dois tipos de 

relógio.  

Antes de iniciar o jogo, as crianças podem manusear o relógio que será utilizado. 

Enquanto as crianças manipulam o relógio, pode-se destacar que, nos relógios de ponteiro, o 

ponteiro pequeno marca as horas, o ponteiro grande marca os minutos; por exemplo, quando o 

ponteiro grande está apontado para o 12, ele marca minuto; quando o ponteiro pequeno está 

apontado para o 3, ele marca hora; quando o ponteiro grande aponta para o 12, as horas são 

exatas, ou seja, o 12, nesse caso, marca “zero” minuto. Essas informações e outras que o 

professor julgar necessárias podem servir para esclarecer dúvidas das crianças antes de iniciar 

o jogo, momento em que colocarão os seus saberes em prática e construirão novos 

conhecimentos.  

O professor poderá marcar um horário no relógio e pedir que as crianças identifiquem a 

hora marcada e também solicitar que elas marquem no relógio um horário específico. Pode 

pedir que as crianças registrem no relógio o horário de algumas das suas atividades diárias, 

como horário em que acordam, dormem, horário do lanche, horário das brincadeiras. Poderá 

ser disponibilizado um relógio por criança ou utilizado um único relógio construído em 

tamanho maior, para que cada aluno, por vez, registre no relógio o horário solicitado. 

Durante o jogo, é interessante também explorar a rotina das crianças quando estão em 

casa e sua rotina no hospital, destacando em que se assemelham e se diferenciam. Chamar a 

atenção para as possíveis diferenças nos horários das refeições, o horário do banho, o horário 

da aula (geralmente no hospital é à tarde), horário de acordar e dormir. Identificar o que faz 

parte da sua rotina apenas no hospital, como o horário específico para receber visitas, por 

exemplo.  

Ao explicar as regras do jogo para as crianças, é preciso ficar claro que elas farão o 

registro de todas as respostas. Isso permitirá que o professor oriente aquelas que não sabem 

ainda registrar corretamente, por meio da escrita, as horas e os minutos. É interessante solicitar 

a cada jogador que explique como chegou à resposta apresentada. Por exemplo, como a criança 

fez para saber o horário em que o alarme do relógio tocou em determinada situação. Isso 

possibilitará ao professor conhecer a estratégia usada pela criança e fazer as devidas 

intervenções, quando necessário. Para explorar ainda mais os conhecimentos matemáticos 

durante o jogo e envolver todas as crianças, poderão ser feitas perguntas como: Vocês 

concordam com o colega? Há outra maneira de chegar a esse resultado? Qual seria? 

Durante a marcação do horário no relógio, o professor poderá identificar a compreensão 

das crianças sobre a leitura e o registro das horas no relógio de ponteiro e se apresentam alguma 
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dificuldade. Depois do jogo, a contagem dos pontos pode ser realizada de forma coletiva e 

registrada em uma tabela. A partir dos dados, poderão ser feitas perguntas como: Quem fez a 

maior pontuação? Quem fez a menor pontuação? Qual a diferença de pontos entre o primeiro e 

o segundo colocado? Houve empate?  

 

Tabela de pontos 

Jogador Número de pontos 

  

  

 

Outra opção para o registro dos pontos dos jogadores é a construção de um gráfico. Para 

identificar os conhecimentos prévios das crianças, pode-se perguntar se elas sabem o que é um 

gráfico, em que situações pode ser usado, para que serve e se já fizeram algum gráfico antes. 

Caso as crianças não tenham esse conhecimento, o professor terá a oportunidade de explicar-

lhes o que é gráfico de barra, esclarecendo qual informação deve constar nas linhas vertical e 

horizontal e como fazer a interpretação dos dados. É uma boa situação para que as crianças 

reconheçam que o gráfico é uma fonte de informação presente em diferentes situações do 

cotidiano. O gráfico pode ser construído no papel ofício e cada coluna pode ser composta pelas 

fichas de um jogador. As crianças podem ser convidadas a colar suas fichas no gráfico para 

formar a coluna que representa a sua pontuação. 

 
                                           Gráfico 3: Pontuação dos jogadores 

 

                          Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

As mesmas perguntas feitas a partir dos dados da tabela de pontos poderão ser 

exploradas na interpretação do gráfico. É interessante também fazer o registro dos dados na 
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tabela e no gráfico, para que as crianças percebam que a mesma informação pode ser 

apresentada de diferentes formas.  

Ao chegarmos ao final do nosso Caderno relativo ao produto, gostaríamos de enfatizar 

que não se trata de um manual de instruções, mas de algumas orientações e possibilidades de 

exploração de conhecimentos matemáticos por meio de jogos que visam auxiliar o trabalho 

pedagógico do professor, desenvolvendo o pensamento matemático, a linguagem etc. 

Acreditamos que os professores, como profissionais que planejam e refletem sobre a sua 

prática, podem ampliar essas possibilidades, por exemplo, elaborando outras perguntas com os 

resultados dos alunos nos jogos e garantir um ensino de Matemática com qualidade para todas 

as crianças, ainda que elas estejam hospitalizadas.  
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