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RESUMO 

 

 
O presente trabalho busca refletir sobre a “Importância da Alfabetização Matemática 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, tendo como objetivo compreender a 
importância da alfabetização matemática nos anos iniciais e se a mesma se faz 
presente em sala de aula segundo o olhar dos estagiários. Nesse intuito, o trabalho 
apresenta um estudo teórico sobre a mudança do Ensino Fundamental de Nove 
Anos, pressupostos do ensino da matemática e da alfabetização matemática. Para 
tanto utilizamos autores como Zimer (2010), Miguel (2006), Dante (2000), dentre 
outros. O estudo apresenta a importância de se trabalhar a alfabetização matemática 
e como este assunto tem sido presente nas observações dos estagiários nos anos 
iniciais.Para melhor compreender o objetivo desta pesquisa optamos pelo 
questionário distribuído entre os estagiários dos últimos anos do curso de 
Pedagogia. A análise dos dados indicou que os estagiários consideram de grande 
importância a alfabetização matemática, bem como muitas dúvidas em relação á 
este tema. Revelou também que a alfabetização matemática não é tão presente nas 
aulas dos anos iniciais. Acreditamos que esta pesquisa é de suma importância, uma 
vez que, alerta sobre a relação intrínseca nos anos iniciais da alfabetização 
matemática e a leitura e escrita. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema surgiu a partir de algumas leituras realizadas 

após a definição do tema inicial “Como ensinar o lúdico através de materiais 

recicláveis” – proposta inicial do projeto. Para aproximar dos estudos da área a 

professora Andreia propôs que o tema se aproximasse de “Como ensinar 

matemática através da sucata”. Iniciei algumas leituras sobre o ensino de 

matemática e deparei-me com o tema Alfabetização Matemática que me despertou 

interesse por dois motivos: o primeiro porque ainda era um tema estranho para mim, 

o segundo porque o meu interesse sempre foi em relação ao ensino de matemática. 

Desde então, definimos a temática deste trabalho: “A importância da alfabetização 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental”.  

Em algumas experiências no estágio, percebi que alguns 

professores não dão muita importância para a alfabetização matemática se 

importando mais com a alfabetização da língua materna. O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) pode ser um exemplo disto.  

O IDEB mostra a qualidade da educação nas escolas públicas e 

privadas, o índice foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e considera o rendimento escolar dos alunos e 

as médias de desempenho obtido por eles na PROVA BRASIL. A meta estabelecida 

pelo Ministério da Educação (MEC) em 2012 era de 4,6% para os anos iniciais e 

3,9% para os anos finais, os resultados obtidos foram 5% para anos iniciais e 4,1% 

para os anos finais. (Bem-estar. org) 

As médias individuais dos municípios e escolas demonstram 

desigualdades, pois 39% dos municípios e 44,2% das escolas estão abaixo da meta 

do MEC, a pior situação se encontra nos estados do Nordeste e os melhores índices 

são da região sudeste. Os resultados revelam que ainda precisamos ampliar as 

discussões e práticas em relação ao ensino da matemática, porque não é só ensinar 

matemática é necessário que o aluno tenha interesse pela disciplina e o professor 

precisa saber qual a importância do ensino da matemática para a formação humana 

e sua relação com o cotidiano do aluno.  

Dessa forma, delineamos o problema dessa pesquisa: “Qual a 

importância da alfabetização matemática nos anos iniciais do ensino fundamental?” 
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Procuramos ressaltar a importância da alfabetização matemática e qual o olhar dos 

estagiários, em formação inicial, sobre a temática em questão.  

Delineamos como objetivo geral compreender a importância da 

alfabetização matemática nos anos iniciais e se a mesma se faz presente em sala de 

aula segundo o olhar dos estagiários. Para tanto, aplicamos um questionário para os 

estagiários do 4º ano do curso de Pedagogia e como resultado percebeu que alguns 

professores ainda priorizam a alfabetização da língua materna e não a alfabetização 

matemática.  

 O trabalho foi dividido em três seções, sendo que na seção 1, 

abordamos “O ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental” que 

tem por objetivo reconhecer a importância da infância, o papel da escola em relação 

a mudança do ensino fundamental de oito para nove anos, o papel do professor 

nesta nova proposta de trabalho desse ano adicional e a importância da disciplina de 

matemática na formação do aluno. Na seção 2, “Diretrizes curriculares nacionais do 

ensino fundamental de nove anos: Pressupostos teóricos e metodológicos do ensino 

de matemática”, contextualizamos brevemente a história do ensino de matemática, o 

ensino e aprendizagem da resolução de problema. 

 E por fim na Seção 3, ressaltamos a “Alfabetização Matemática” que 

aborda a relação entre o ensino da matemática e a língua materna, ensino do 

conhecimento matemático através do processo de leitura e escrita, a importância do 

professor no processo do ensino matemático na formação do aluno e a construção 

da aprendizagem matemática. 

Na pesquisa foram realizados questionários para alunos do quarto 

ano de pedagogia, sendo que esses alunos foram escolhidos porque realizam 

estágio nos anos iniciais e conhece o dia a dia da sala de aula, tínhamos como 

principio descobrir o olhar deles sobre a disciplina de matemática.  
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2. O Ensino da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 

 A lei nº 11.274 de fevereiro de 2006 que amplia o Ensino 

Fundamental de oito para nove anos tem como objetivo dar maiores condições para 

a formação do cidadão, atender as solicitações da sociedade civil e suprir as 

exigências do mundo produtivo (OLIVEIRA, 2009, p. 09). Com a mudança do nível 

de escolaridade, a criança passa a frequentar a escola a partir dos seis anos de 

idade objetivando maiores oportunidades de aprendizagem, aumento do nível de 

escolaridade elevando o porcentual de sucesso escolar e diminuindo a evasão 

escolar.  

 Inserir a criança nos anos iniciais pressupõe respeitá-la tal como é 

seu desenvolvimento, ou seja, a criança continuará seu percurso de 

desenvolvimento e continuará vivenciando sua infância. Desse modo, caberá à 

escola reconhecer a importância da infância, pois esse período é fundamental na 

transformação da criança e por isso devemos garantir os direitos da mesma.  

  Mas por que falar de infância? Precisamos alertar sobre a 

importância da infância nos anos iniciais para que ela seja respeitada e valorizada 

no processo de ensino e aprendizagem – em especial no ensino da matemática – 

recorte desta pesquisa. 

 As crianças não eram percebidas porque eram vistas como um ser 

que não participava da sociedade e nem da cultura, por isso não conseguia 

desenvolver sua própria identidade. Neste momento histórico, as mesmas eram 

vistas como um ser insignificante e ainda sem direitos. 

Para Dahlberg, Moss e Pence (2003): 

 
A infância é uma fase de preparação para um período inocente e a 
criança é entendida como uma tábula rasa, reprodutora de 
conhecimento, identidade e cultura sendo um ser natural de 
propriedades universais e capacidades inerentes e um fator de 
suprimento do mercado de trabalho. (apud MORENO E PASCHOAL, 
2009, p.38) 

 

 A infância de uma criança deve ser vista como um momento de 

preparar a mesma para viver em sociedade, formando sua cultura e identidade. A 

criança é capaz de adquirir conhecimentos e aprimorar sua aprendizagem com a 

mediação do seu meio. 
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 A ideia de infância sofreu mutações ao longo da história e hoje 

temos uma nova ideia construída e transformada por adultos e crianças. Não 

podemos mais enxergar as crianças como adultos em miniatura, pois isso faz com 

que a mesma perca parte de sua infância e construa uma identidade que não é sua. 

Segundo Filho e Garcia (2001): 
 
Independentemente dos avanços da tecnologia e das políticas de 
atendimento às crianças no Brasil, a situação da infância ainda não é 
boa, nem mesmo razoável, já que não é fácil ser criança numa 
sociedade pensada pelos adultos que geralmente as colocam num 
lugar sem muita importância, até porque “existe uma grande 
defasagem entre o que é postulado na legislação e o que 
efetivamente acontece nas relações entre os indivíduos na 
sociedade. (apud MORENO E PASCHOAL, 2009, p.40) 
 
 

 No Brasil as crianças muitas vezes não têm vez, nem voz, 

demonstrando que nem tudo que está na legislação acontece, ou seja, as leis que 

garantem os direitos das crianças não estão sendo bem executadas, pois os adultos 

em algumas situações desprezam a infância das mesmas.  

Nas escolas não deve se perder a essência da educação, nunca se 

esquecendo de estimular o convívio da criança com a sala de aula e a sociedade, 

praticando sempre atividades que desenvolva a identidade da criança. Devemos 

sempre pensar na criança primeiramente, pois não é fácil a mesma perder parte de 

sua infância, já que entra na escola aos seis anos de idade não sendo mais tratado 

como criança e sim como aluno. 

 A busca pela democratização da escolarização obrigatória é muito 

recente, e para existir essa universalização de atendimento é preciso construir uma 

estrutura social onde a escolarização deve ser uma prioridade na vida da criança e 

jovens. A infância deve ser refletida em sua pluralidade, por isso devemos pensar 

nos espaços destinados as crianças na escola com seus direitos e deveres 

assegurados. 

 O papel da escola é desenvolver integralmente a criança 

considerando as relações com o meio em que vive. De acordo com Nascimento 

(2007, p.28) “ao assumir o desenvolvimento integral da criança e se comprometer 

com ele não é uma tarefa só dos professores, mas de toda a comunidade escolar” e 

para isso devemos questionar as concepções, as práticas escolares e o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico na escola.  Devemos então estar sempre 
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atento ao desenvolvimento de cada criança, e esta atenção deve ser uma tarefa de 

toda a escola, pois todos devem participar, sendo os funcionários, os professores, 

direção e os pedagogos.  

 Nas palavras de Nascimento (2007): 

  
Considerar a infância na escola é grande desafio para o ensino 
fundamental, pressupõe considerar o universo lúdico, os jogos e as 
brincadeiras como prioridade, definir caminhos pedagógicos nos 
tempos e espaços da sala de aula que favoreçam o encontro da 
cultura infantil, valorizando as trocas entre todos que ali estão, em 
que as crianças possam recriar as relações da sociedade na qual 
estão inseridas, possam expressar suas emoções e formas de ver e 
de significar o mundo, espaços e tempos que favoreçam a 
construção da autonomia. (NASCIMENTO, 2007, p.30). 
 
 

 Nos anos iniciais do ensino fundamental é sempre preciso 

considerar a infância, nunca esquecendo o lúdico, os jogos e as brincadeiras, pois 

precisamos priorizar essa essência.  

  

Defendemos uma educação que respeite os direitos da criança, 
propicie a formação de um professor qualificado, tenha um espaço 
rico em estímulos, agradável aos olhos infantil, um tempo bem 
planejado capaz de satisfazer as necessidades da criança, à 
construção de novos saberes, à descoberta do mundo a sua volta, a 
brincar e ser feliz nesta fase da vida que merece toda a nossa 
atenção à infância. (MORENO E PASCHOAL, 2009, p.41)  

 

 As crianças brasileiras vivem muitas infâncias em razão da 

diversidade e da pluralidade cultural que acontece nas diferentes regiões do país 

determinadas por diferentes etnias, raças, crenças e classes sociais. 

 Para o Ministério da Educação (MEC) a criança entrando na escola 

aos seis anos de idade pressupõe-se que a mesma permaneça mais tempo na 

escola e não haverá evasão escolar, mas sabemos que muitas vezes isso não 

acontece. As escolas precisam repensar as propostas pedagógicas aproximando a 

aprendizagem dos conhecimentos científicos com os conhecimentos cotidianos 

dando sentido para a apropriação do conhecimento. 

 Porém, não será o aumento da permanência na escola que 

possibilitará à criança a aquisição e aprendizagem dos bens culturais da 

humanidade, mas sim a qualidade do ensino desenvolvido na sala de aula. Por isso 
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o papel do professor, muitas vezes, consiste em entender a proposta de trabalho 

deste ano adicional respeitando a infância e seu desenvolvimento. 

 O ensino da matemática na infância é muito importante, através de 

atividades lúdicas, jogos, brincadeiras aprimoramos o conhecimento científico e 

ampliamos o conhecimento de mundo das crianças. 

 Hoje os alunos são muito dinâmicos e cheios de informações vindos 

de várias realidades. No entanto, os professores devem estar sempre diferenciando 

seus conhecimentos. Como as crianças estão em processo de alfabetização, antes 

mesmo de ler e escrever a matemática também já faz parte de certas situações do 

cotidiano dessa criança. Precisamos aprender a ler o mundo matematicamente 

retirando a ideia de que o ensino da matemática é pura ciência exata, ou seja, não 

permite o envolvimento do diálogo, da descoberta, da investigação, da pesquisa. 

Pelo contrário, hoje inúmeras pesquisas revelam que esta prática está ultrapassada. 

 Tornar o ensino da matemática numa visão mais investigativa, 

dialogada dependerá também do meio em que a mesma será realizada. Segundo 

Moreno e Paschoal (2009): 

 

O ambiente de desenvolvimento e aprendizado da criança de seis 
anos constitui-se na organização do trabalho pedagógico para essa 
faixa etária, que por sua vez se caracteriza na organização curricular 
que inclui a organização do tempo, espaço, rotinas de atividades, 
forma como o adulto exerce seu papel, materiais disponíveis, isto é, 
na prática pedagógica diária realizada em cada sala de aula ou fora 
dela, em outros espaços pedagógicos, como, por exemplo, o parque 
infantil, o refeitório, a biblioteca, a brinquedoteca, a sala de vídeo, o  
laboratório, etc. (MORENO E PASCHOAL, 2009, p.44) 
 

Na instituição deve se priorizar o ambiente escolar, como a criança 

vai socializar seus conhecimentos com os amigos, o espaço organizado para as 

discussões entre os pares (a organização das carteiras, por exemplo), as atividades 

podem ser realizadas fora ou dentro da sala de aula e em outros espaços da 

instituição, a organização do tempo e espaço para uma aula, dependerá de cada 

proposta do professor. Os espaços e tempos bem planejados, muitas vezes, podem 

possibilitar ao aluno uma maior criatividade e o ensino pode se tornar prazeroso e 

eficaz. 

No ensino de matemática, a organização do espaço, tempo, 

recursos adequados permite que a criança crie hipótese, elabore estratégias, 
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concretize seu pensamento lógico-matemático. Um trabalho coletivo desperta a 

interação social possibilitando que o aluno participe ativamente do seu processo de 

ensino e aprendizagem. 

As salas precisam estar equipadas por inúmeros recursos, tanto 

pedagógico quanto tecnológico, proporcionando aos alunos trocas de experiências 

criando formadores de opiniões, os materiais serem de fácil acesso, livros que 

envolvam diversos assuntos de matemática, réguas, compassos, transferidor, 

trenas, calculadoras, computadores, vídeos, formas geométricas e jogos. A 

utilização desses espaços serve como auxilio no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Os processos de construção do tempo e espaço na linguagem 

matemática devem ser realizados por diversas situações, não se esquecendo de 

desenvolver esse processo por diferentes materiais específicos para os conteúdos 

da disciplina. Muitas vezes não podemos esquecer-nos de compreender, planejar e 

executar atividades de cálculo mental e resolução de problemas nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 Diante desses apontamentos, um bom aprendizado da criança que 

ingressa aos seis anos de idade no ensino fundamental depende do ambiente de 

desenvolvimento e da constituição da organização do trabalho pedagógico para 

essa faixa etária que se caracteriza na organização curricular, do tempo, espaço, 

rotinas de atividades, materiais disponíveis e atividades pedagógicas diárias dentro 

e fora da sala de aula.   

  

2.1. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
NOVE ANOS: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO 
DA MATEMÁTICA. 

 

 O Estado do Paraná socializou um documento intitulado 

“Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais” da Secretaria de Estado da 

Educação (SEED, 2010) contemplando as áreas do conhecimento. Nesse capítulo 

abordaremos as orientações pedagógicas que o documento traz a respeito do 

Ensino da Matemática. 

 Resgatando a história do ensino da matemática, percebemos que 

desde a Antiguidade até meados da Idade Média o conhecimento produzido era a 
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partir das necessidades da vida diária e por consequência valorizou-se o caráter 

teórico da matemática. Segundo Zimer (2010) “o conhecimento matemático foi 

considerado inadequado para os princípios cristãos, pois a igreja católica não 

propagava esse tipo de ensino, no século XV [...].” (ZIMER, 2010, p.154). 

  
Com o ensino da matemática começa a se desenvolver na Europa, 
escolas práticas que desenvolviam novos ramos do conhecimento 
matemático através dos cursos de aritmética prática, álgebra, 
contabilidade, navegação e trigonometria. (ZIMER, 2010). 
 

 A partir do século XIX, o ensino da matemática passa dos cursos 

militares onde se ensinava muito aritmética, geometria e álgebra para os colégios 

tentando conciliar um ensino tradicional para um ensino mais moderno. (ZIMER, 

2010). Segundo a autora, “com a criação da Escola Nova percebe-se uma mudança 

na trajetória da Matemática, ou seja, um ideário de matemática escolar impulsionada 

pela preocupação crescente com o ensino e o aprendizado do conhecimento 

matemático.” (ZIMER, 2010, p.155). 

 O século XX foi marcado por grandes reformas no ensino da 

matemática, pois se modernizou a maneira de ensinar e aprender matemática. Com 

a criação da Comissão Internacional para o Ensino de Matemática desenvolveu-se 

também os estudos nas áreas de filosofia, psicologia, sociologia e antropologia que 

foram influenciados pelo ensino da matemática. Com a contribuição das áreas do 

saber modificou-se a lógica do ideário da escola nova criando assim um novo jeito 

de ensinar, ou seja, através de repetição de informações e a memorização dos 

exercícios revistos. (ZIMER, 2010). 

 
Dentre várias mudanças em relação ao ensino da matemática, 
destacamos, em 1980, a tendência da Resolução de Problemas, que 
possui uma perspectiva didático-pedagógica para ensinar 
matemática e a entendendo como metodologia de ensino, em que o 
problema é um elemento desencadeador de construção do 
conhecimento. (ZIMER, 2010, p.157) 
 
 

 Na tendência de Resolução de Problemas o aluno é o protagonista 

na busca da solução do problema, é ele quem sugere como resolver, busca 

estratégias, executa suas hipóteses. Essas ações proporcionam ao aluno uma 

capacidade de aprender, constrói sua autonomia intelectual, habitua o aluno a não 

esperar uma resposta já pronta do professor e sim resolver com as suas próprias 
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ideias. 

 A Resolução de Problemas pode ser um fio condutor na organização 

do ensino da matemática com enfoque na metodologia, segundo Diniz (2001): 

 

 é preciso que o professor entenda que esta perspectiva de 
Resolução de Problemas ‘corresponde a um modo de organizar o 
ensino o qual envolve mais que aspectos puramente metodológicos, 
incluindo uma postura diferente frente ao que é ensinar e, 
consequentemente, do que significa aprender’. (apud ZIMER, 2010, 
p.158). 

  

 Para tanto o professor deve selecionar, elaborar e propor problemas 

matemáticos que instiguem os alunos a buscarem soluções. Nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental o trabalho realizado em sala de aula deve ser direcionado para 

a fácil comunicação entre professor e aluno com intuito de valorizar e respeitar os 

conhecimentos dos alunos. Segundo Pozo e Echeverría (1988): 

 

não é suficiente “dotar os alunos de habilidades e estratégias 
eficazes” mas faz-se necessário “criar neles o hábito e a atitude de 
enfrentar a aprendizagem como um problema para o qual deve ser 
encontrada uma resposta. (apud SOARES E PINTO, 1988, p. 2). 
 
 
 

 Por isso não basta só ensinar, o professor tem que incentivar o 

aluno a propor suas ideias, mas isso deve partir da realidade do mesmo e que as 

respostas da problematização sejam através da indagação e questionamento do 

aluno. Na resolução de problemas da disciplina de matemática deve-se ter uma 

atenção maior pelos professores porque é através da resolução da vida real que o 

aluno desenvolve o conhecimento matemático. 

 A matemática então está ligada ao estudo do mundo real, em que 

seu conceito e raciocínio chegam ao resultado final, por isso não existe uma única 

estratégia para chegar a sua solução. Muitas vezes a solução dos problemas se 

encontram no próprio enunciado, onde a tarefa do aluno é transformar a linguagem 

oral em uma linguagem matemática. Para Soares e Pinto, “é fundamental que o estudo 

da matemática seja calcado em situações problemas que possibilitem a participação ativa 

na construção do conhecimento matemático.” (SOARES E PINTO, p.5) 

 Desta forma, o aluno deve participar das atividades, agindo e 
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refletindo sobre o seu convívio social, utilizando informações que já possui e 

ampliando novos conhecimentos.  

 O professor, ao adotar a metodologia da resolução de problemas,  

deve  incentivar os alunos a pensarem e agirem com seus conhecimentos. Deve 

demonstrar ao aluno que é importante o processo e não o tempo gasto para resolver 

os problemas. 

 Dos anos 1980 e 1990 a matemática começa a se consolidar como 

uma tendência, uma abordagem e um aspecto sociocultural. Segundo D’Ambrosio 

(2001) “a etnomatemática é que melhor sintetiza a ideia da abordagem dos aspectos 

socioculturais no ensino da matemática, pois ela procura entender, explicar e aprender os 

diferentes modos em que o conhecimento é praticado em seus ambientes naturais, nas 

distintas culturas.” (apud ZIMER, 2010, p.157). 

 A Etnomatemática é um programa elaborado por Ubiratan 

D’Ambrosio que tem por finalidade desmistificar e compreender a realidade. Na 

década de 70 houve o fracasso da matemática moderna, pois não se valorizava o 

conhecimento que o aluno trazia para a sala de aula. A partir desse acontecimento 

nasce termos metafóricos que se diferencia das estudadas na escola, sendo eles 

Sociomatemática, Matemática Espontânea, Matemática Informal, Matemática 

Oprimida, Matemática Não-Estandartizada, Matemática Escondida ou Congelada, 

Matemática Popular e a Matemática Codificada.  

A Etnomatemática é uma arte ou uma técnica de explicar, conhecer 

e entender os diversos contextos culturais, ou seja, existem outros sistemas culturais 

que envolvem outros modos de pensar.  No ensino da matemática deve haver não 

somente perspectivas metodológicas como também as aulas devem ser lúdicas, 

sendo usados vários materiais para o ensino e aprendizagem dos alunos.  

Quando o aluno participa da aula ele colabora para sua própria 

aprendizagem, ou seja, ele não espera a resposta do professor, ele mesmo tenta 

fazer. Quando falamos em resolução de problemas não podemos esquecer que 

também podem existir resoluções incorretas e o aluno fica com medo de se 

expressar e errar.  

Para isso, o professor tem que estar sempre atento e incentivar o 

aluno a refazer a atividade e ensinando formas de resolver tal problema para que o 

aluno se sinta a vontade quando existir o erro. 
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Em se tratando de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, o 
trabalho direcionado para a comunicação entre professor e aluno 
tende a valorizar e a respeitar os conhecimentos elaborados pelo 
próprio aluno e pode ser efetivada mediante diferentes registros. 
(ZIMER, 2010, p.158) 
 
 

 O professor deve respeitar o tempo de cada aluno para que ele 

supere seus desafios, pois ele já vem da educação infantil com um tipo de 

conhecimento e nos anos iniciais ele irá elaborar outro tipo de conhecimento, mais 

avançado. Por isso é tão importante que o professor conheça cada aluno e perceba 

suas dificuldades no início das aulas, para que no final o aluno não tenha nenhum 

tipo de dificuldade.  

A utilização do registro também é muito importante para que o aluno 
se comunique e registre como é seu modo de selecionar um 
determinado problema, exemplos disso são os registros orais, 
pictóricos, textos e cálculos. Nesses registros, os alunos podem 
evidenciar os diferentes caminhos e estágios pelo qual seu 
pensamento foi se constituindo ao longo da atividade de Resolução 
de Problemas matemáticos, além de possibilitar que seja explicitada, 
em sala de aula, a variedade de maneiras utilizadas na resolução de 
um mesmo problema. (ZIMER, 2010, p.159). 
 
 

 O registro serve não somente para o professor, mas também para o aluno, 

porque o professor registra o que foi dado em sala de aula e o aluno registra aquilo que 

aprendeu, seu processo de pensamento. Os registros dos alunos muitas vezes são mais 

importantes, pois seu registro diferenciam os caminhos que ele percorreu para chegar em 

um resultado e repensa sobre as estratégias de pensamento. 

 Temos vários tipos de registros sendo eles: orais, pictóricos, textos e 

cálculos , o professor utiliza estes registros em sala de aula para que o aluno use e resolva 

os problemas de várias maneiras e chegue ao resultado certo. Os registros matemáticos 

devem ser um procedimento com várias formas de pensamento para a resolução de um 

problema ou uma operação, mas não devemos esquecer que essas atividades também 

estão ligadas a escrita e a leitura numérica.  

 

Smole, Diniz e Cândido (2000) sugerem situações-problema geradas 
a partir de brincadeiras infantis, situações-problemas a partir de 
textos como: histórias da literatura infantil, histórias em quadrinhos, 
artigos publicados pela mídia escrita, receitas culinárias, encartes de 
mercado e experimentos com o manuseio de materiais didáticos e 
tecnológicos, materiais didáticos, dentre outros. (apud...ZIMER, 
2010, p.160). 
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 Nas situações problemas deve-se ter o cuidado de trazer o lúdico 

para esse tipo de ensino, pois através do lúdico a criança pode aprender diversas 

formas de resolvê-las. A melhor maneira é trazer situações do dia a dia da criança 

para que ela se familiarize e resolva a atividade da maneira mais fácil e que ela 

entenda. O professor então deve percebe que o ensino e aprendizagem do aluno se 

envolvem no aprender brincando, despertando no mesmo o interesse e contribuindo 

assim para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do aluno.  

 

Segundo Passos (2006) os materiais didáticos (ábacos, material 
dourado, sólidos geométricos, palitos de sorvete, tampinha de 
garrafa e a calculadora) no ensino da matemática devem ser vistos 
como instrumento para mediação na relação professor, aluno e 
conhecimento, isso requer certos cuidados com a escolha dos 
mesmos, pois envolve certa diversidade de elementos utilizados 
como suporte na organização do processo de ensino e 
aprendizagem. (apud ZIMER, 2010, p.161) 
 

  

Não adianta o professor ter diversos materiais didáticos se não 

souber usar, os materiais servem para ensinar o aluno de forma lúdica sempre tendo 

um objetivo, serve também para que o aluno materialize seu pensamento.Esses 

materiais devem ser bem trabalhados em sala de aula, com o intuito de o professor 

compreender como e para quê se aprende matemática deixando de lado vários 

mitos relacionados à disciplina. Quando falamos em material didático não podemos 

deixar de nos referir sobre os recursos tecnológicos, que hoje em dia estão cada vez 

mais frequentes em nosso dia a dia e na sala de aula, podendo ser usado também 

para o desenvolvimento do ensino matemático. 

 
Pois se acredita que quando o professor conduzir seu trabalho em 
sala de aula por perspectivas metodológicas, ele estará 
possibilitando ao seu aluno perceber que a matemática, como 
disciplina, refere-se a uma maneira de pensar e organizar um 
conhecimento que não está pronto, mas pelo contrário, que se 
encontra em evolução constante, possui relações com os contextos 
da vida social e que a apropriação do mesmo ocorre de modo 
dinâmico, por meio de interações entre alunos, professores e o meio 
social, de experimentações e de vivências que podem propiciar a 
compreensão do mundo no qual o aluno está inserido. (ZIMER, 2010, 
p.162) 
 

 O professor que conduz sua aula com o lúdico, com a presença de 

materiais pedagógicas, suas metodologias se tornam atuais permitindo que o aluno 
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se interesse pela aula, principalmente pelo ensino da matemática. O professor pode 

permitir que o aluno perceba que a disciplina não tem um resultado exato, mas sim 

que ela está sempre em evolução. Não podemos esquecer que os exercícios devem 

conter vivências do mundo que o aluno vivencia. 

Segundo Quaranta e Wolman,  

 

“a aprendizagem matemática baseia-se na resolução de problemas e 
na reflexão sobre que foi feito: os procedimentos empregados e os 
conhecimentos envolvidos devem converter-se em objeto de 
reflexão”. (QUARANTA E WOLMAN, 2005, p.113) 

  

 Na resolução de problemas não podemos esquecer que a 

aprendizagem matemática é o ponto principal e muitas vezes é a reflexão que se 

tem sobre o aprendizado do aluno e qual tipo de conhecimento foi absorvido pelo 

aluno. Na disciplina de matemática é importante que se tenha muitas discussões em 

sala de aula sobre o tema proposto pelo professor, porque assim o aluno vai expor 

suas ideias e o professor deve intervir apenas quando existir confrontos entre os 

alunos. 

  

No momento das discussões, das confrontações e das reflexões 
principalmente na disciplina de matemática tende haver um enfoque 
onde a concepção de didática se caracteriza pelo tipo de trabalho 
realizado em relação à resolução de problemas resolvido em sala de 
aula. (QUARANTA E WOLMAN,2005, p.112) 

  

 As discussões em sala de aula servem para refletir sobre a matéria 

proposta em sala de aula, sabendo também que cada aluno tem a sua opinião e 

cada um aprende de um jeito. A didática aplicada em sala de aula é indispensável 

porque interage com o aluno. O professor ao intervir nas discussões deve tomar 

bastante cuidado, pois só deve propor e conduzir a mesma quando necessário, se 

precisar intervir na discussão que o mesmo seja calmo, claro e objetivo com o intuito 

sempre de explicar o que foi feito. Nas salas de aula deve-se ter interação entre os 

alunos principalmente na disciplina de matemática, pois é mais fácil resolver os 

problemas em grupo, essa interação é positiva e o aluno aprende mais em seu 

processo de buscar soluções. 

  

3. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: LER E ESCREVER MATEMATICAMENTE 
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 O principal papel da escola é o de transmissão e assimilação do 

conhecimento historicamente acumulado, ou seja, o conhecimento científico que se 

desenvolve numa ordem pré-determinada e sem contradições. O conhecimento 

científico está ligado a todas as disciplinas, sendo que as estratégias metodológicas 

utilizadas na disciplina de matemática devem conciliar o lógico e o histórico, a 

realidade e o pensamento, a prática social e a teoria que a expressa. 

 A interação entre matemática e a língua materna é considerada 

singular, sendo que os mesmos vivem em uma relação de troca, de 

complementaridade. A língua materna e a matemática sofrem relações entre o oral e 

o escrito. A troca entre a língua materna e a matemática tem a perspectiva de 

interdependência e complementaridade entre essas duas disciplinas escolares 

sendo muitas vezes concebidas de forma isolada.  

 O conhecimento matemático possui o processo de leitura e escrita. 

A matemática deve ser conhecida como uma disciplina de investigação. Não se 

pode falar que o aluno é alfabetizado se ele não tiver conceitos matemáticos básicos 

construídos. O conhecimento matemático pode se configurar no processo de 

resolução de problemas, em que a situação-problema faz parte da ação pedagógica 

que conduz o conceito. 

 O conhecimento matemático pode ser construído através de uma 

boa metodologia, com raciocínio próprio, raciocínio formal, lógico e dedutivo. O aluno 

pode possuir certa resistência na disciplina de matemática, havendo assim 

descontentamento no ensino e aprendizagem. E o que o professor pode fazer? 

 O professor tem grande importância nesse processo mostrando ao 

aluno que é importante estudar matemática como um elemento que faz parte de sua 

vida, necessária para sua sobrevivência. Para tanto, o professor precisa buscar 

conhecimentos em sua formação para aprimorar sua prática, buscar responder aos 

alunos o porquê, para que e como fazemos matemática.  

Alguns professores não se sentem preparados para ministrar aulas 

de matemática que respondam tais questões, então o que lhe resta é ensinar os 

alunos seguindo o livro didático, fazendo com que os mesmos não se interesse pela 

disciplina e não tenha vontade de aprender.  

 A criança tem contato com a matemática antes mesmo de sua 
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escolarização, partindo de aspectos quantitativos da realidade, exemplo disso é que 

ela classifica, ordena, quantifica e mede, isso faz com que a criança tenha uma boa 

relação com a matemática.  

 De acordo com Miguel: 

 

O cotidiano escolar tem mostrado que pouco se trabalha com a 
matemática no início da escolarização. Seja na educação infantil ou 
nas séries iniciais do ensino fundamental a prioridade no trabalho 
dos professores são os processos de aquisição da leitura e da escrita 
e, como se não fosse componente fundamental da alfabetização, a 
matemática é relegada a segundo plano, e ainda assim tratada de 
forma descontextualizada, desligada da realidade, das demais 
disciplinas e até mesmo da língua materna. (MIGUEL, 2005, p.416)  

 

 Defendemos que a matemática também é importante para a 

alfabetização do aluno, e que o aluno deve se interessar pela disciplina 

desenvolvendo a leitura, a escrita e a matemática para toda sua vida. Os 

professores, no processo de formação do aluno, devem ter como foco o conceito 

matemático, devendo resgatar não somente o conceito, mas também a evolução 

histórica, envolvendo os conceitos das outras áreas interligando sempre o processo 

de leitura e escrita. 

 Nas aulas de matemática, em algumas instituições, ainda se 

predomina os modelos tradicionais de ensino, sendo assim as aulas são silenciosas, 

não existe diálogo, o professor ensina o aluno expondo o conteúdo e este copia 

exercendo o processo de fixação. A comunicação entre aluno e professor é outro 

fator importante, o professor deve saber como o aluno compreendeu a matéria 

identificando assim se teve algum erro em sua metodologia aplicada em sala de 

aula. 

 A matemática como ciência tem aspectos de exatidão, ou seja, traz 

com ele os cálculos, as formulações e os procedimentos, mas isto não exclui o fato 

de que o aluno faça parte do processo de aprendizagem compreendendo realmente 

o que está fazendo e como fazer para encontrar possíveis soluções aos desafios 

matemáticos. A disciplina de matemática no ensino básico tem como objetivo 

explorar, organizar, relacionar, argumentar e discutir ideias e opiniões 

desenvolvendo assim a capacidade independente e autônoma do aluno. 
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Para Kamii (1986) “o conhecimento matemático desenvolvido pelo 
professor deve estimular a construção do conhecimento pela própria 
criança”. (apud MIGUEL, 2005, p.420) 
 

 A criança deve ser instigada a todo o momento, o professor deve 

trazer para a sala de aula conteúdos que desenvolvam o conhecimento do aluno, 

mas fazendo com que o mesmo se interesse. O professor tem que conhecer cada 

criança, descobrindo assim quais suas dificuldades na disciplina. 

 A construção da aprendizagem matemática deve estar voltada para 

os conteúdos de complexidade, abstração e formalização, esses elementos iniciam 

no aluno as noções matemáticas. (MIGUEL, 2005, p.421) O professor ao utilizar em 

suas aulas recursos didático e metodologias diversificadas, o processo de avaliação 

se modifica, pois o professor deve levar em conta o conhecimento adquirido pelo 

aluno.  

 
Segundo Zanino (1995) se na escola assumirmos tanto ao ensinar 
como ao avaliar, que fazer matemática é mais do que fazer contas, 
não só poderíamos conseguir que as crianças adquirissem 
conhecimentos como também oferecíamos a oportunidade de que 
elas se apaixonassem por essa invenção humana que é a 
matemática. (apud MIGUEL, 2005, p.422) 

 

 Devemos ter outro olhar sobre a disciplina de matemática, o 

professor deve focar-se no conhecimento que o aluno adquiriu, para isso o professor 

deve criar um bom vinculo entre o aluno e a matemática. Muitas vezes a criança 

chega à escola com o pensamento de que matemática é uma disciplina difícil e 

complicada, que vai ser utilizada somente na sala de aula, esquecendo que a 

disciplina faz parte de seu cotidiano.  

 A criança é naturalmente curiosa, participativa e questionadora ao 

construir seu conhecimento, mas com as formas tradicionais de ensinar o aluno 

acaba sendo apenas receptor quando constrói seu conhecimento impedindo assim o 

mesmo de ser espontâneo.  

 
Segundo Serrazina (2000) o modelo de ensino não pode ser 
baseado na transmissão do conhecimento por parte do professor, 
mas sim, num modelo onde a investigação, a construção e a 
comunicação entre os alunos são palavras-chave. (apud MIGUEL, 
2005, p.423) 

  

 O ensino não deve partir somente do professor, o aluno também tem 



32 

 

que interagir no processo de conhecimento, aprender através da investigação, da 

construção e da comunicação entre si. O professor precisa transmitir o 

conhecimento para o aluno da melhor maneira possível, quando for preciso mudar 

suas metodologias para uma melhor compreensão do mesmo. 

 Aprender matemática pode ser a melhor maneira de se adquirir e 

desenvolver a capacidade cognitiva do aluno: semelhança e diferença, seleção e 

aplicação de algarismos que ajudam na aprendizagem do mesmo.  Para um melhor 

processo de ensino e aprendizagem deve haver espaço para a comunicação, o 

diálogo e a troca de opiniões entre si, com a ajuda do professor a construção do 

conhecimento pode ser baseada na ação e reflexão do aluno. 

 O professor tem que ir além das aulas expositivas no ensino 

fundamental é preciso que ele utilize os recursos didáticos, pois para a criança 

compreender alguns conceitos principalmente matemáticos o mesmo deve propor 

jogos e brincadeira que ajude na construção do conhecimento. A matemática não 

deve ser restrita apenas no concreto, deve ser tratada como uma construção 

humana, ou seja, com conteúdos de problemas reais.  

 A disciplina de matemática nas escolas muitas vezes é trabalhada 

de forma descontextualizada, ou seja, ela fica isolada não se misturando com 

nenhuma outra área, distanciando assim a relação entre língua materna e a 

matemática. Alguns professores não veem a relação entre a disciplina de 

matemática e a língua materna, mas o professor tem que pensar na matemática 

como um processo de letramento, pois essa consolidação entre matemática e língua 

materna é fundamental no processo de leitura e escrita para as crianças dos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 A resolução de problema é um bom exemplo para aproximar 

matemática da língua materna, a situação problema tem a oportunidade de 

proporcionar ao aluno interpretar as questões propostas e resolver os problemas. A 

relação entre matemática e língua materna na resolução de problema transmite no 

aluno a autoconfiança na sua aprendizagem e se diferencia no seu processo de 

conhecimento. 

  

Para Smole e Diniz (2001) para o professor, a produção de textos em 
matemática auxilia a direcionar a comunicação entre todos os alunos 
da classe; a obter dados sobre os erros, as incompreensões, os 
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hábitos e as crenças dos alunos; a perceber concepções de vários 
alunos sobre uma mesma idéia e obter evidências e indícios sobre o 
conhecimento dos alunos. (apud MIGUEL, 2005, p. 425) 

 

 Podemos então dizer que na matemática usamos vários contextos 

para se ensinar e aprender matemática, sendo que na aula o professor pode propor 

diversas atividades que estimulem a leitura e a produção de texto da criança. A 

produção e a leitura de texto podem facilitar os conceitos matemáticos do aluno, pois 

as discussões e as trocas de opiniões entre si pode melhorar o aprendizado. 

 O professor tem o papel de promover contextos que envolva o aluno 

principalmente na escrita, na leitura e na interpretação, exemplo disso são as 

atividades com textos da história da matemática. Mas o professor não deve ficar 

somente nesse contexto, deve também criar novas situações que instigue o aluno 

quando for necessário. 

 No processo de avaliação o professor deve utilizar vários critérios e 

não ficar somente no processo de prova objetiva, mas devem utilizar diversos 

recursos. Deve avaliar também diversas atitudes do aluno como: autonomia, 

compreensão, participação, ou seja, avaliar também se o aluno aprendeu e se os 

objetivos do professor foram alcançados. 

 Ainda hoje alguns professores têm a matemática como uma 

concepção tradicionalista, ou seja, abstrata, formal, mecanizada, expositiva e 

descontextualizada. Por isso alguns alunos que apresentam certo bloqueio em 

aprender matemática, tiveram algum tipo de influência como os professores, pais e 

pela sociedade. 

 Mas a matemática tem que ser vista pelos alunos como um processo 

de construção de seu conhecimento, para isso o professor tem que trazer para a 

sala de aula diversos recursos como: jogos e brincadeiras. Alguns professores ainda 

hoje têm dificuldades em relacionar matemática e língua materna, mas esses devem 

reconhecer que é fundamental o processo de letramento na disciplina de 

matemática. 

  É importante que se tenha muita comunicação nas aulas de 

matemática, pois esse processo pode interferir no ensino e aprendizagem do aluno, 

podendo dificultar o desenvolvimento do mesmo. Devem-se ter também diálogos 

entre professor e aluno fazendo com  
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que os mesmos compartilhem suas experiências. 

  

4. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: O OLHAR DOS GRADUANDOS DO CURSO 

DE PEDAGOGIA. 

 

 No início dessa pesquisa, após leituras preliminares sobre a 

presente temática, entregamos para os alunos do quarto ano do Curso de 

Pedagogia um questionário contendo cinco questões. Escolhemos estes alunos por 

dois motivos: primeiramente porque o quarto ano realiza estágio nos anos iniciais 

tendo experiência de regência em todas as turmas dos anos iniciais permitindo 

dados de diferentes escolas e diferentes situações e segundo porque gostaríamos 

de verificar o olhar dos graduandos em relação á alfabetização matemática. 

 Neste ano de 2012, há 150 alunos (em média) do quarto ano do 

curso de Pedagogia, entregamos os questionários nas quatro turmas e recebemos 

de volta 99 questionários que analisaremos a seguir.  

 

4.1  ANÁLISE DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO. 

 

 O objetivo do questionário foi verificar qual a importância da 

alfabetização matemática segundo os graduandos do curso de Pedagogia e analisar 

se nas diferentes escolas em que estão sendo realizados os estágios pode-se 

observar a prática da alfabetização matemática. Sabemos que os alunos 

questionados não realizaram o estágio todos os dias na escola, e desta forma não 

podemos afirmar com absoluta certeza se os professores priorizam ou não a 

alfabetização matemática, porém queremos saber se nos dias em que realizaram 

suas observações havia a prioridade para o ensino de matemática. 

 No primeiro bloco de perguntas foi elaborado questões sobre a 

percepção dos estagiários nas turmas dos anos iniciais em relação à alfabetização 

matemática em sala de aula. Inicialmente indagamos se os estagiários presenciaram 

atividades de matemática durante o período de permanência a campo e 96% 

responderam que sim sendo mais freqüentes nas turmas do 2º e 3º anos, conforme 

demonstrado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1:  

 

 

Fonte: Questionário feito por Suelen Regina Almeida Depoli. 

  

 O gráfico representado mostra que a disciplina de matemática é 

ensinada com mais frequência no 2º e 3º ano totalizando 48%, ou seja, quase a 

metade. Nas outras turmas a disciplina é ensinada com menos frequência 

totalizando 38%.  

Segundo Tinoco (1991) O professor tem responsabilidade no 
processo de ensino e aprendizagem, pois pode valorizar o 
conhecimento que o aluno possui e também ajuda-lo a ampliar e 
sistematizar tal conhecimento por meio das atividades que realiza. 
(apud... BAGGIO, 2012, S.l.: s.n., p. 1) 

 

 A responsabilidade de transmitir o conhecimento seja ele qual for é 

do professor, então se o processo de ensino e aprendizagem não for bem ensinado 

o aluno irá mau na disciplina dificultando assim seu aprendizado. Isto não quer dizer 

que a disciplina não seja ensinada em sala de aula, pois o conhecimento científico 

tem que ser ensinado para todas as turmas, mas como representado no gráfico em 

algumas turmas o ensino da disciplina é mais frequente.  

 As pessoas que não presenciaram a disciplina em sala de aula, 

talvez não viram a disciplina sendo ensinada porque no dia que foram para a sala de 
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aula realizar a observação, a disciplina não foi contemplada. Partimos da hipótese 

de que algumas escolas ainda priorizam mais o ensino da língua portuguesa, 

especificamente a leitura e a escrita, do que a alfabetização matemática.  Na 

alfabetização matemática também temos o processo de leitura e escrita, podendo 

assim dizer que a disciplina de matemática pode ser conhecida como uma disciplina 

de investigação. 

 E por este motivo perguntamos aos estagiários qual a disciplina que 

os professores priorizam em sala de aula.  

 

Gráfico 2:  

 

 

Fonte: Questionário feito por Suelen Regina Almeida Depoli. 

  

 Diante das respostas podemos afirmar que a hipótese inicialmente 

levantada é pertinente. O conhecimento matemático não é visto nas duas turmas 

como prioridade, pois as respostas dos alunos foram que ambas trabalham juntos e 

que muitas vezes se prioriza o ensino da língua portuguesa.  

 Em algumas vezes se priorizou as duas disciplinas, por isso a 
resposta de ambas quase chegou perto da resposta de língua portuguesa e como 
sempre a língua portuguesa foi mais priorizada. Segundo Souza: 

 
a alfabetização matemática é a ação inicial de ler e escrever 
matemática, ou seja, compreender e interpretar seus conteúdos 
básicos, bem como, saber expressar-se através de sua linguagem 
específica. (Souza, S.l.: s.n, p.2) 
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 O aluno não pode estar totalmente alfabetizado se ele não construir 

conceitos matemáticos, sendo que o processo de alfabetização matemática também 

possui a compreensão de ler e escrever matemática. Então alfabetização esta ligada 

a ler e escrever e esse processo faz parte do individuo. 

  
As séries iniciais são responsáveis pela introdução das primeiras 
noções, não só da Matemática, mas das diversas áreas do 
conhecimento e representam a base para conhecimentos futuros que 
as crianças terão que aprender, e a forma como esses conteúdos 
iniciais são trabalhados na escola pode determinar o sucesso e o 
insucesso dos alunos nas disciplinas. (Souza, S.l.: s.n., p. 3) 
 

 Por isso tanto a disciplina de língua portuguesa quanto a disciplina 

de matemática devem estar sempre interligadas, portanto o resultado obtido no 

questionário é que ambas são vistas juntas em sala de aula, mas priorizando 

principalmente a disciplina de língua portuguesa em sala de aula. 

 
Para as crianças, nos primeiros anos de escolaridade, entender o 
que é a matemática e suas funções na vida diária é muito abstrato e 
neste momento o lúdico se faz presente, pois este sim faz parte do 
contexto de infância da criança, afinal, brincar faz sentido para ela. 
(Ramos, S.l.: s.n, p.1) 
 

 O lúdico é parte principal do processo de ensino e aprendizagem, 

pois sem o mesmo a criança perde seu sentido de infância já que começa a 

frequentar a escola aos seis anos de idade. O lúdico pode estar presente em todas 

as áreas do conhecimento, basta o professor saber utiliza-lo. 

 Os alunos que não responderam talvez não passaram por essas 

turmas, e atualmente não podem responder. Em alguns casos na sala de aula pouco 

se trabalha com a matemática como ponto principal da alfabetização, porque o 

professor prioriza a leitura e a escrita deixando a matemática para segundo plano e 

não se da muita importância.  

 Nas demais turmas 3º, 4º e 5º ano o resultado sobre a prioridade da 

disciplina de matemática foi de zero por cento como nas outras duas turmas. Isso 

nos preocupa bastante, analisaremos o gráfico: 
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Gráfico 3: 

 

 

Fonte: Questionário feito por Suelen Regina Almeida Depoli. 

 

 Como demostrado no gráfico acima os estagiários não observaram a 

disciplina de matemática ser priorizada em sala de aula e ao contrário do gráfico 

anterior a disciplina de lingua portuguesa foi menor que a relação de ambas. O 

número de pessoas que não responderam também é maior que do gráfico anterior e 

a justificativa foi que ainda não tinham passado pelas turmas e por isso não sabiam 

responder. 

Pensando a Alfabetização Matemática como a ação de auxiliar 
o aluno na compreensão e na interpretação dos conteúdos e 
na representação consciente das ideias matemáticas utilizando 
sinais e signos pertinentes à linguagem em questão, podemos 
dizer que o trabalho com a Matemática deve ser pautado em 
três importantes segmentos: contextualização, historicização e 
enredamento. (SOUZA, S.l.: s.n, p.5) 

 

 O professor ao passar o conhecimento para os alunos deve priorizar 

os tres segmentos, não somente na disicplina de matemática como também em 

outras áreas do conhecimento. Essas turmas trabalham tanto matemática quanto 

lingua portuguesa, ou seja, fazem a relação de ambas as disciplinas para a 

alfabetização, fazendo com que as duas disciplinas caminham juntas para uma 
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melhor aprendizagem do aluno. Mas a presença da disciplina de matemática 

também é essencial, pois ela possibilita ao aluno adquirir e desenvolver a 

capacidade cognitiva específica.  

  
Na escola a criança deve envolver-se com atividades matemáticas 
que a educam nas quais ao manipulá-las ele construa a 
aprendizagem de forma significativa, pois o conhecimento 
matemático se manifesta como uma estratégia para a realização das 
intermediações criadas pelo homem, entre sociedade e natureza. 
(SANTOS, S.l.: s.n, p.1) 

 

 A aprendizagem deve ser significativa para o aluno, seja qual for a 

disciplina e o interesse por parte do mesmo depende do processo de ensino, por 

isso o professor tem que criar estratégias para chamar a atenção do aluno. 

Perguntamos aos estagiários se os professores em sala de aula se preocupavam 

com a alfabetização e segundo as observações dos estagiários, os professores se 

preocupam parcialmente com a alfabetização matemática, como podemos verificar 

no gráfico. 

 

Gráfico  4: 

 

  

Fonte: Questionário realizado por Suelen Regina Almeida Depoli 

  

 Segundo os estagiários os professores às vezes se preocupam com 

a alfabetização. Apenas 2% não responderam a pergunta. 
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 Mas se o resultado foi de que 33% das respostas foram que sim que 

os professores se preocupam é porque ainda existem professores que inclui a 

matemática para alfabetizar seus alunos. Ou que simplesmente ensinam a matéria 

porque a disciplina é incluída no currículo escolar, por isso que foi presenciado o 

conhecimento matemático em sala de aula. 

 A resposta não e raramente deu 17%, uma diferença bastante 

grande pelas respostas das perguntas anteriores, mas esta última pergunta objetiva 

nos surpreendeu, porque acreditávamos que as respostas seriam diferentes já que 

nos outros gráficos as respostas deram outro resultado. Não podemos dizer que os 

professores não ensinam matemática, pois seria antiético de nossa parte acusar os 

professores, pois não sabemos a realidade que acontece em sala de aula.  

 Com as minhas experiências em sala de aula como estagiária não 

consegui verificar a priorização da disciplina de matemáticas nas salas de aula que 

frequentei nos anos iniciais do ensino fundamental. Todas as salas que passei as 

professoras ensinaram matemática superficialmente ou às vezes nem ensinava. 

 O dia em que eu ia ao estágio as disciplinas eram de português e 

matemática. A disciplina de Português era desenvolvida a manhã inteira, a 

professora separava apenas uma hora para que os alunos resolvessem as 

atividades de matemática que estavam no livro didático, muitas das vezes nem 

corrigia naquele dia.  

 A última pergunta está diretamente relacionada com o problema 

desta pesquisa na visão dos alunos do quarto ano do curso de Pedagogia “qual a 

importância da alfabetização matemática?” No processo de ensino e aprendizagem 

é fundamental que se tenha na construção do conhecimento matemático uma boa 

metodologia com raciocínio próprio, formal, lógico e dedutivo.  

 Na formação do aluno é preciso ter como foco o conceito 

matemático e a evolução histórica, interligando ambos a outras áreas no processo 

de leitura e escrita. Os pontos principais da matemática é explorar, organizar, 

relacionar, argumentar e discutir ideias e opiniões que envolvam a capacidade do 

aluno. 

 A maior parte das respostas desse questionário foi que a 

importância que se tem é que estimula o raciocínio lógico, a abstração e a resolução 

de problemas do cotidiano do aluno. Dois questionários ficaram em branco talvez as 
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pessoas não quisessem responder ou simplesmente não sabiam. 

 Separei algumas respostas que se destacaram no questionário 

sobre a importância da alfabetização e seu conceito. Diferenciei entre alunos 1 que 

não responderam certo qual a importância da alfabetização matemática e alunos 2 

que se aproximaram do conceito.  

 Alguns alunos responderam de forma muito ampla revelando que 

não compreendem ao certo a importância da alfabetização matemática: 

  

 Alunos 1: 

 

Faz com que a criança conheça alguns conceitos básicos como: sua 
idade e saiba contar. 
Para a formação do cidadão, para que consiga a compreensão desta 
disciplina para o uso no cotidiano. 
Tendo em vista que é uma disciplina que introduz o aluno para o 
mundo dos cálculos e do raciocínio lógico. 
É algo que será usado o resto da vida em situações reais, na escola, 
em casa, no mercado entre outros, por isso o ensino é fundamental. 
Desenvolve o pensamento autônomo onde as crianças pensam 
sozinhas. 
Os alunos não conseguem perceber sua importância, sua finalidade 
e seu uso fora da sala de aula. 
É importante para que a criança ao se depararem com situações 
problemas em seu cotidiano consiga resolvê-los. 
 
 

Estas respostas foram muito amplas, mas não definiam a 

importância da alfabetização matemática nos anos iniciais.  Pautam-se em 

categorias como: matemática para o cotidiano do aluno, ajudam a compreender a 

matemática, saber contar, categorias muito superficiais para uma resposta segura 

sobre a temática. 

Outros alunos se aproximam: 

Alunos 2: 

 

A criança deve entender a importância da matemática em sua vida 
diária, relacionando resolução de problemas com 
interdisciplinaridade auxilia na solução de situações-problemas em 
jogos e brincadeiras. 
Faz parte do repertório de conhecimentos produzido pela 
humanidade e deve ser inserido a todo indivíduo. A criança deve 
apropiar-se de tal conhecimento entendendo sua importância na vida 
cotidiana e na resolução de nossos problemas pessoal e social. 
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Para a formação do cidadão, para que consiga a compreensão desta 
disciplina para o uso no cotidiano. 
É importante tanto quanto as demais alfabetizações. 
Permite o aluno ir além das contas, dos números ajudando a 
interpretar e solucionar problemas. 
A matemática está no cotidiano da criança e ela precisa ter este 
conhecimento vivendo em um sistema capitalista vamos sempre 
estar mexendo com matemática. 
Permite que o aluno conheça os números e tem a importância para o 
desenvolvimento do seu raciocínio lógico e estabeleça relações do 
conteúdo trabalhado com as experiências vivenciadas em seu dia a 
dia. 
Compreender sua utilidade e porque da matemática na atualidade 
mostrando para a criança que a matemática forma nossa vida diária 
mesmo não nos dando conta muitas vezes. 
 Deve fazer parte da formação dos alunos pois os tornará sujeitos 
com uma melhor compreensão do mundo. 

 

Nos resultados percebemos que algumas respostas foram bem longe 

do conceito sobre o que é alfabetização matemática, outras respostas ficaram 

próximas. Pois a matemática esta presente em nosso dia a dia e não somente em 

sala de aula e muitas vezes não nos damos contas  

 Com este questionário podemos perceber que alguns alunos do 

quarto ano de pedagogia ainda não compreendem o que é alfabetização matemática 

e qual sua importância. Muitas vezes nem se quer pararamos pra pensar o quanto é 

importante qualquer tipo de alfabetização e quanto faz falta o processo desse 

conceito 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Falar de matemática sempre é um desafio, pois ainda temos muitos 

alunos e professores que não gostam e não compreendem este ensino. Procuramos 

demonstrar que ainda tem muito que avançar no ensino de matemática e o propósito 

deste trabalho foi destacar “a importância da alfabetização matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental”. 

A alfabetização está muito presente nas práticas em sala de aula, 

voltadas mais para a leitura e escrita e tão pouco para a matemática. Tanto a 

matemática quanto a língua materna são fundamentais para a aprendizagem do 

aluno e fazem parte do processo de aprendizagem. Muitas vezes consideramos que 

somente saber ler e escrever já basta que o aluno seja considerado alfabetizado, 
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mas isso é um engano, a matemática é um ingrediente a mais para dizer que o aluno 

está alfabetizado. 

 Com a mudança do ensino fundamental para nove anos percebemos 

uma perda de parte da infância das crianças, ela frequenta a escola com seis/cinco 

anos de idade e começa mais cedo a ter certas responsabilidades que fogem do seu 

desenvolvimento. Esta perda pode remeter a um ensino fragmentado e sem sentido 

para a criança, principalmente no ensino da matemática em que contas e exercícios 

se tornam abstratos e distantes de sua realidade. Respeitar a infância é olhar para a 

criança e aproximar os conhecimentos científicos de sua vivência. 

 Em todo o trabalho se considera o professor como parte 

fundamental da alfabetização e o responsável por tudo que acontece com o aluno 

em sala de aula. 

Através das respostas obtidas do questionário nos quartos anos do 

curso de Pedagogia, percebeu-se que nem mesmo os futuros professores sabem ao 

certo qual a importância da alfabetização matemática e não perceberam esta ação 

nas observações realizadas em sala de aula pelos outros professores. 

Constatamos que ainda hoje não temos uma devida importância 

para a disciplina de matemática, ainda não há a presença da alfabetização 

matemática em sala de aula. 
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ANEXO 

 

Termo de Consentimento. 

Prezado(a) Senhor(a): 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “A 

importância da alfabetização matemática nos anos iniciais”, realizada no curso 

de Pedagogia. O objetivo da pesquisa é “contextualizar e analisar a importância da 

alfabetização matemática nos anos iniciais.” A sua participação é muito importante e 

ela se dará por meio desse questionário. Gostaríamos de esclarecer que sua 

participação é totalmente voluntária. Informamos ainda que as informações serão 

utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Com esse 

questionário, esperamos ampliar os dados dessa pesquisa, descrever fatos não 

conhecidos pela pesquisadora, dentre outras curiosidades que podem surgir.  

       Pesquisadora Responsável: Suelen Regina Almeida Depoli                                               

 

1) Durante a realização do seu estágio nos anos iniciais você observou atividades 

relacionadas ao ensino de matemática? 

 

(      ) Sim                                      (     ) Não 

 

2) Em qual(is) turmas as atividades sobre matemática foram mais freqüentes? 

 

(     ) 1º ano 

(     ) 2º ano 

(     ) 3º ano 

(     ) 4º ano 

(     ) 5º ano 

 

3) No primeiro e segundo ano as professoras priorizaram o ensino de: 

 

a) (    ) Matemática        b) (      ) Língua Portuguesa (Leitura e Escrita)    c) (    ) 

Ambos 
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4) Nas demais turmas as professoras priorizaram o ensino de: 

 

a) (    ) Matemática        b) (      ) Língua Portuguesa (Leitura e Escrita)     c) (    ) 

Ambos 

 

5) De acordo com as observações no estágio, os professores se preocupam com a 

alfabetização matemática? 

 

(      ) Sim           (     ) Não                    (     ) ás vezes      (    ) Raramente 

    

5)   Qual a importância da alfabetização matemática para o processo de ensino e 

aprendizagem? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______ 

Agradecemos sua contribuição 
 
 


