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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição dos materiais 
manipuláveis na resolução de problemas para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental I, cujo foco principal foi compreender a importância do uso desses 
materiais na resolução de problemas, possibilitando ao aluno construir seus 
conceitos matemáticos. Para tanto utilizamos como referência bibliográfica autores 
como Smole; Diniz e Cândido (2007), Dante (2010), Nacarato et.al. (2009), Mello 
(2000), dentre outros. Como metodologia trabalhamos com a observação 
participante para analisar os acontecimentos e participar da resolução dos 
problemas. Nossa intenção de pesquisa é fruto da problemática das discussões 
teóricas e metodológicas e das vivências em sala de aula realizadas durante a 
participação no subprojeto LITEMÁTICA, do projeto PIBID-Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência. Percebemos a dificuldade dos alunos em resolver os 
problemas e o receio dos mesmos com o ensino da Matemática. Desta forma 
elaboramos materiais manipuláveis para a resolução de problemas que 
trabalhassem com os conceitos matemáticos. A observação e intervenção ocorreram 
em duas Escolas do Município de Londrina, durante um período de 
aproximadamente dezoito meses, nos anos de 2012 e 2013.  
 
 
 
Palavras-chave: Materiais Manipuláveis. Resolução de Problemas. PIBID.   
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Introdução  

 
O trabalho elaborado surgiu devido a minha curiosidade e meu interesse 

em compreender as contribuições que os materiais manipuláveis trazem para a 

resolução de problemas, visto que, durante observações e ações realizadas no 

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, percebi que a 

matemática era vista pela grande maioria dos alunos como algo ruim e difícil.  

Essa curiosidade em aprofundar os estudos acerca desse pensamento 

negativo sobre a matemática e a resolução de problemas, nasceu durante a 

participação no PIBID, na realização das ações do subprojeto “LITEMÁTICA: 

Resolver problemas não é problema”, com alunos da 4ª série do Ensino 

Fundamental, atual 5º ano de uma escola municipal em Londrina – PR no segundo 

semestre no ano de 2012 e com alunos de duas turmas de 5º anos de outra escola 

municipal em Londrina – PR no primeiro semestre no ano de 2013. O projeto 

trabalhava com o ensino de matemática na construção de um livro digital e também 

com jogos e materiais manipuláveis para a resolução de problemas.   

Durante as intervenções aplicamos uma avaliação diagnóstica para 

conhecer o que os alunos pensavam sobre a matemática. Nessa atividade foi 

solicitado que os mesmos fizessem um desenho e escrevessem com uma frase ou 

pequeno texto, o que eles achavam sobre a disciplina. Na devolutiva tivemos uma 

surpresa: os alunos desenharam “monstros, bicho de três, quatro ou cinco cabeças”, 

desenhos que representavam um personagem triste e uma pequena parte dos 

alunos desenharam que a matemática era legal, prazerosa e fácil.  

O projeto foi dando continuidade no trabalho com o ensino de matemática 

e percebemos em outras atividades, envolvendo os materiais manipuláveis na 

resolução de problemas, que os alunos sentiam dificuldades na interpretação dos 

mesmos e não conseguiam se expressar oralmente ou por escrito o que eles haviam 

entendido, ou o que e como pensavam para criar as hipóteses e estratégias para 

resolvê-los.  

Conforme os alunos iam conhecendo os jogos, começaram a se 

interessar pela matemática, ficaram curiosos e desafiados em resolver tais 

problemas. A partir dessas observações um desconforto surgiu mediante os 

resultados adquiridos em tão pouco tempo. O desconforto pautava no 

questionamento a respeito desse envolvimento com a resolução de problemas 
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utilizando como recurso os materiais manipuláveis, sendo que, no início da 

intervenção, os próprios alunos relatavam que resolver os problemas propostos era 

muito difícil e chato.  

Mediante esse acontecimento e essas observações, decidimos iniciar a 

elaboração do projeto desta pesquisa tendo como objetivo analisar a contribuição da 

utilização dos materiais manipuláveis na resolução de problemas para os alunos dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido elaboramos como problema de 

pesquisa: Como os materiais manipuláveis auxiliam os alunos na compreensão e na 

resolução de problemas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? 

A pesquisa apresentada utilizou como metodologia a pesquisa-ação e 

estudo bibliográfico dos referenciais teóricos de autores como Smole; Diniz e 

Candido (2007), Dante (2010), Nacarato et.al. (2009), Mello (2007), dentre outros. 

Um dos instrumentos utilizado foi a observação e a aplicação das atividades 

desenvolvidas pelo PIBID, no subprojeto “LITEMÁTICA: Resolver problemas não é 

um problema”.  

A observação participante é, segundo Lüdke (1986), subjetiva e própria 

do pesquisador que a realiza isso ocorre porque cada pessoa carrega em seu olhar 

os traços pessoais e culturais sobrevindos do contexto histórico vivenciado por ela. 

Para que nós, pesquisadores, possamos utilizar a observação como um método 

válido para a coleta de dados desejada, segundo Moroz e Gianfaldoni (2002) se faz 

necessário a elaboração e a realização de um planejamento que permeie o processo 

de observação durante sua pesquisa, registrando-a de forma coerente e controlada, 

a fim de sistematizá-lo. 

Moroz e Gianfaldoni (2002) acrescentam que este planejamento permite 

que o pesquisador delimite o que será observado, de acordo com o seu objeto de 

estudo. Com isso, a observação se tornará mais clara e direta aos olhos do 

pesquisador, focando no objeto de estudo da pesquisa. Com base nesses estudos, 

planejamos observar nestes alunos, os seguintes itens: Qual a estratégia utilizada 

pelos mesmos na resolução de problemas utilizando materiais manipuláveis, a 

reação ao se deparar com um texto para interpretar antes de resolver os problemas 

e as dificuldades apresentadas durante a resolução desses problemas. 

Os alunos foram observados durante as ações desenvolvidas no 

PIBID, na aplicação dos problemas utilizando os materiais manipuláveis. Foram 

elaborados aproximadamente 30 (trinta) problemas utilizando os materiais 
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manipuláveis para sua resolução. Esses problemas trabalhavam com o raciocínio 

lógico, as quatro operações básicas da matemática, fração e medidas de tempo e 

massa. 

O presente trabalho está dividido em três capítulos: Concepção de 

Matemática e perspectiva teórica; Metodologias diferenciadas e a Resolução de 

Problemas e Experiências com as atividades no PIBID. 

No primeiro capítulo foram delineados a concepção da teoria Histórico 

Cultural segundo os autores Mello (2000), Libâneo (2006); Miguel (2008), entre 

outros, o relato que algumas pesquisas trazem sobre essa teoria e temas similares e 

por fim o ensino matemático segundo a teoria Histórico Cultural. 

No segundo capítulo: Metodologias diferenciadas e a Resolução de 

Problemas, apresentamos segundo os autores Souza e Oliveira (2010), Dante 

(2010), Smole et.al. (2007), Nacarrato, Mengali e Passos (2009), o que se entende 

por materiais manipuláveis e as tendências da matemática. 

No terceiro capítulo: Experiências com as atividades no PIBID, 

narraremos as metodologias utilizadas no PIBID com o projeto LITEMÁTICA, a 

caracterização dos sujeitos participantes dessa pesquisa, a aplicação dos problemas 

matemáticos com a utilização dos materiais manipuláveis acrescido da narrativa dos 

alunos durante esse processo e alguns registros dos alunos. 
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1 CONCEPÇÃO DE MATEMÁTICA E PERSPECTIVA TEÓRICA 

 
Durante estudos realizados referente à teoria Histórico-Cultural, 

encontramos trabalhos e estudos referentes ao tema, dentre eles, mencionamos: 

Mello (2007); Cedro e Moura (2007); Libâneo (2006); Miguel (2008), dentre outros. 

Mello (2007) demonstra em seus estudos realizados na perspectiva da 

teoria Histórico-Cultural, as práticas educativas vigentes na escola da infância, que 

se sustentam em concepções superadas acerca da relação educação e 

desenvolvimento, o que conduz a equívocos que empobrecem o desenvolvimento e 

a antecipação de aprendizagens próprias da escola de ensino fundamental. 

 Cedro e Moura (2007) traz uma pesquisa sobre a aprendizagem 

algébrica em um espaço de aprendizagem, tendo como pressupostos a abordagem 

Histórico-Cultural e a Teoria da Atividade e conclui, por meio de um experimento 

didático desenvolvido com crianças do ensino fundamental, que espaços analisados 

constituem-se em lugares capazes de propiciar uma atividade de aprendizagem 

significativa dos conhecimentos matemáticos. 

 Libâneo (2006) busca explorar as contribuições da Teoria Histórico-

Cultural e da Teoria do Ensino Desenvolvimental de V. Davydov, para as tarefas da 

didática em relação à aprendizagem do pensar e do aprender. 

 Miguel (2008) questiona a prática escolar e a busca de compreensão das 

dificuldades enfrentadas por professores e alunos para lidar com os conceitos 

matemáticos, analisa também o papel do conhecimento matemático no respaldo aos 

processos de leitura e de escrita. 

Apresentamos neste capítulo um breve relato sobre a teoria histórico-

cultural, seus pressupostos e a relação com o ensino matemático. 

Para relatar uma teoria, neste caso a Histórico-Cultural, precisamos 

compreender qual a base teórica a fundamenta. Segundo Oliveira (2010) a categoria 

central da fundamentação filosófica da obra de Vygotsky é a atividade humana, que 

se refere ao trabalho humano, ou seja, toda atividade que um sujeito realiza que 

transforma intencionalmente a natureza para si, buscando satisfazer não só as suas 

necessidades biológicas, mas também, a necessidade que ele mesmo vai criando 

dentro de um contexto social.  
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Vale ressaltar que Oliveira (2010) relata que a atividade humana, ou seja, 

esse trabalho humano, não ocorre somente pelas leis genéticas de sua espécie 

biológica, mas sim pelas leis histórico-sociais, que são criadas pelo próprio homem 

no decorrer da história da humanidade. 

A autora destaca a explicação de Marx para o trabalho: 

 

 

[...] é um processo entre homem e Natureza, um processo em que o 
homem, por sua própria ação, media (sic), regula e controla seu 
metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças 
naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça 
e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para 
a sua vida. Ao atuar, por meio desse movimento sobre a Natureza 
externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 
própria natureza. (MARX, 1983, p. 149 apud OLIVEIRA, 2010, p. 07). 

 
 

Compreendemos que o trabalho segundo as palavras de Marx, é um 

processo natural que acontece com o homem e a natureza, em que o homem exerce 

uma ação na natureza, modificando-a para que esta seja útil em sua própria vida.  

Oliveira (2010) menciona que para acontecer a concretização dessa 

atividade humana, o indivíduo precisa se apropriar daquilo que já foi criado por outro 

indivíduo, para que assim ele possa se objetivar, e é dessa forma que ele pode criar 

novas necessidades, novos conhecimentos, novos instrumentos, criando a sua 

cultura, portanto: 

 

[...] Esse processo contínuo e interrupto de apropriação-objetivação 
[...] é instigado pela necessidade da vida social que gera cada vez 
mais novas necessidades, não previstas pela natureza, bem como as 
respostas mais adequadas a elas. (OLIVEIRA, 2010, p.08) 
 

 

Nesse processo contínuo da apropriação-objetivação o indivíduo se vê 

num meio social que se modifica, que permite que ele se modifique e também 

modifique a natureza para seu próprio bem.  

O homem enquanto ser social que se forma pelo trabalho, consegue 

desenvolver a capacidade de se apropriar das leis da natureza, modificando-as para 

as próprias necessidades de sua vida (OLIVEIRA, 2010).Em outras palavras: 
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[...] Nesse processo, desenvolve cada vez mais o conhecimento da 
natureza e do meio social em que vive, o que também quer dizer o 
conhecimento de si mesmo. E é essa apropriação [...] que lhe dá a 
possibilidade de desenvolver a capacidade de atuar conscientemente 
[...] com qualquer que seja o objeto [...] Nesse processo, cada 
indivíduo contribui com sua atividade, para a construção da cultura 
humana. [...] A esse processo de transformação da natureza em 
função de sempre novas necessidades [...] chama-se o processo 
sócio-histórico do homem tornar-se humano (OLIVEIRA, 2010, p. 
11). 
 

 

O processo sócio-histórico do homem de se humanizar se dá através do 

processo que o homem faz de transformar a natureza conscientemente, contribuindo 

assim com a construção de sua cultura. Concluindo esse pensamento, Oliveira 

(2010), apresenta o homem no ponto de vista ontológico: 

 

[...] o que ocorre é o seguinte: o homem, enquanto ser social, como 
foi explicado anteriormente, se torna humano exatamente quando se 
apropria da produção social construída histórica e socialmente pelas 
gerações anteriores, tornando-a órgão da sua individualidade, com a 
qual se objetiva, contribuindo para o avanço dessa produção social 
[...] sua individualidade é criada exatamente nesse processo de 
socializa-se, isto é, esse processo de apropriar-se/objetivar-se [...] é 
que lhe possibilita ser cada vez mais universal e livre frente aos 
limites de sua espécie biológica. (OLIVEIRA, 2010, p.16) 

 

  
Em suma, o homem só se torna humano quando alcança a sua 

individualidade. Essa individualidade possibilita ao homem se tornar um ser 

universal e livre, modificando a natureza, criando e aprendendo além de sua espécie 

biológica. 

Oliveira (2010) afirma que para Vygotsky a relação indivíduo-sociedade é 

como uma unidade indissolúvel, ou seja, o homem não se torna homem 

biologicamente, mas sim, através do decorrer de sua vida em sociedade, em que 

aprende a ser humano, ou seja: 

 

[...] para viver em sociedade não bastam as bases biológicas que a 
natureza assegura ao indivíduo geneticamente, mas ele precisa 
apropriar-se do mínimo daquele patrimônio cultural criado, histórica e 
socialmente, pelas várias gerações, para poder objetivar-se como ser 
social, transformando-o pela sua atividade. (OLIVEIRA, 2010, p. 23)  
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Oliveira (2010) revela que para Vygotsky o indivíduo só se transforma em 

ser social, ou seja, se humaniza, quando ele se apropria minimamente da sua 

cultura, o homem se torna humano modificando a natureza para si e não se 

modificando a ela. A teoria Histórico-Cultural, segundo Mello (2000), tem seu 

pressuposto baseado na ideia de que o homem é um ser social, possui consciência, 

diferenciando-se dos animais. 

Em relação ao trabalho educativo, Oliveira (2010) relata que para 

Vygotsky, a atividade que será desenvolvida é aquela em que o educando possa se 

desenvolver como um sujeito transformador em seu contexto social, conhecendo e 

compreendendo não somente a sociedade, mas como contribuir com sua atuação 

para transformar esse contexto e a si mesmo. 

Para essa teoria, a criança não nasce com seus conhecimentos pré-

moldados em que ela vai poder adquirir conforme ela vai se aproximando da fase 

adulta, pelo contrário, Mello (2000) afirma que: 

 
 
[...] a criança nasce com uma única potencialidade: a potencialidade 
para criar potencialidades; com uma única aptidão: a aptidão para 
criar aptidões; com uma única capacidade: a capacidade ilimitada de 
aprender e, nesse processo, desenvolver sua inteligência e sua 
personalidade. Em outras palavras, o ser humano não nasce 
humano, mas aprende a ser humano com os outros homens, no 
momento histórico em que vive e com a cultura a que tem acesso. 
(MELLO, 2000, p. 02) 

 

 

A teoria Histórico-Cultural defende a criança como um ser em construção, 

que aprende, se desenvolve e se humaniza com o meio social em que vive e com a 

cultura em que convive. 

O indivíduo se desenvolve, segundo Mello (2000), quando consegue 

utilizar os objetos de sua cultura e do meio em que vive e modificá-lo para superar 

as suas necessidades, pois cada geração não nasce para se adaptar no mundo 

existente, mas sim, aprender a utilizar essa cultura já existente. 

Para Mello (2000) o homem tem três formas de conhecimento, são elas: 

 

[...] a herança biológica – que é o ponto de partida necessário ainda 
que não suficiente para o desenvolvimento daquelas características 
tipicamente humanas como a linguagem, a memória e a atenção 
voluntárias, o pensamento, o controle da própria conduta -, a 



15 

 

experiência individual - que deixa suas marcas na cultura e na 
história humana - e a experiência humana: a herança social através 
da qual as gerações passadas transmitem suas experiências, seus 
conhecimentos, suas habilidades e qualidades psíquicas nos 
produtos do trabalho e as novas gerações recebem das gerações 
anteriores tudo o que foi criado antes: os objetos da cultura material 
(as máquinas, as casas, os objetos) e da cultura intelectual (a 
linguagem, as artes, as ciências), reproduzindo nesse processo, as 
aptidões e qualidades psíquicas criadas até então. (MELLO, 2000, p. 
4-5) 

 

 

São esses três conhecimentos que difere o homem do animal, pois o 

animal só possui duas formas de conhecimento, o instinto e a experiência individual, 

(MELLO, 2000). 

É nessa compreensão de quem seja o homem e como ele se constitui e 

se humaniza que servem como base, na teoria Histórico-Cultural, que regulariza 

toda a compreensão que envolve a questão educacional, pensando sempre de 

modo geral o processo educativo e a prática escolar. 

Pensando na prática escolar, no contexto dessa teoria, Mello (2000) relata 

que: 

 
Com a teoria histórico-cultural, aprendemos que o papel da educação 
é garantir a criação de aptidões que são inicialmente externas aos 
indivíduos, e que estão dadas como possibilidades nos objetos 
materiais e intelectuais da cultura. (MELLO, 2000, p.06) 
 
 

Sendo assim, o papel da educação é a de criar possibilidades para que o 

aluno crie habilidades para poder compreender sua cultura que permeia sua vida 

desde o tempo em que existe. 

Dessa forma, o papel do professor para Mello 

 

[...] é garantir a reprodução, em cada criança, das aptidões humanas 
que são produzidas pelo conjunto dos homens e que, sem a 
transmissão da cultura, não aconteceria, para isso, é preciso que os 
educadores identifiquem aqueles elementos culturais que precisam 
ser assimilados pelas crianças para que elas desenvolvam ao 
máximo as aptidões, capacidades, habilidades criadas ao longo da 
história pelas gerações antecedentes e, ao mesmo tempo, é 
necessário que descubra as formas mais adequadas de garantir esse 
objetivo (MELLO, 2000, p. 07). 
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A função do professor é de perceber dentre seus alunos os elementos 

que cada indivíduo precisa assimilar, para possibilitar assim a sua aprendizagem. 

Mello (2000) ressalta que a criança não aprende com aquilo que já sabe, mas, com 

o contato com outras crianças, com crianças mais velhas, adultos, com sua cultura, 

e é dessa forma que ela se desenvolve. Portanto “[...] para Vygotsky, o bom ensino é 

aquele que garante aprendizagem e impulsiona o desenvolvimento.” (MELLO, 

2000,p.10). O bom ensino para Vygotsky é aquele em que o professor possa 

garantir a aprendizagem, dando significado para essa criança, impulsionando o seu 

desenvolvimento. 

A aprendizagem nesse processo da teoria histórico-cultural, segundo 

(MELLO, 2000) se dá através de atividades que alguns autores chamam jogo, outros 

chamam brincar - que a criança vai desenvolvendo a linguagem, o pensamento, a 

atenção, a memória, os sentimentos morais, os traços de caráter, vai aprendendo a 

conviver em grupo, a controlar a própria conduta. 

Vemos a necessidade de despertar no aluno o seu envolvimento na 

atividade proposta e é nesse sentido que queremos desenvolver o conhecimento 

matemático nos alunos. 

 

 

1.1 O ENSINO DA MATEMÁTICA E A TEORIA HISTÓRICO CULTURAL 

 

 

Para compreender como podemos contribuir para o conhecimento 

matemático nos alunos, recorte desta pesquisa, precisamos conhecer como a 

matemática é vista e vem sendo ensinada em sala de aula nos dias de hoje, para 

isso, utilizamos como referências os autores Zimer (2010), Miguel (2005) e Nacarato; 

Mengali; Passos (2009). 

Pesquisas feitas por Miguel (2005) mostram que as crianças vivenciam a 

matemática, sem que percebam, muito antes de entrar no âmbito escolar. Em seu 

cotidiano utiliza da matemática na classificação, ordenação, quantificação, medidas, 

entre outros. Esses conteúdos são trabalhados por elas de forma espontânea, lúdica 

e prazerosa, no entanto, ao entrarem em sala de aula, esse prazer muitas vezes 

deixa de existir. 
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Para este autor a matemática é pouco trabalhada na educação infantil e 

nos anos iniciais, é uma disciplina vista como um segundo plano, em contrapartida é 

trabalhado a linguagem, a escrita e o saber ler e escrever como conteúdos 

prioritários. 

Partindo desses dados, Miguel (2005) relata em seu trabalho a iniciativa 

de uma professora para modificar essa forma de ensinar. Ela começa a utilizar a 

história da matemática com seus alunos, trabalha textos adequados à linguagem de 

seus alunos, contando a história do número, dessa forma ela concilia o trabalho com 

a leitura e os conteúdos matemáticos. Essa iniciativa da professora tem em vista a 

tentativa de trazer um significado da matemática para o aluno. 

Mediante essa experiência relatadas pelo autor, iniciamos a busca para a 

compreensão de como ensinar a matemática, de forma que produza no aluno motivo 

para aprender, para desenvolver, criar, imaginar, elaborar estratégias, resolver 

problemas, de criar hipóteses, dentre outros fatores que o ensino de matemática 

pode proporcionar. 

Zimer (2010) relata que a matemática vem sendo modificada no decorrer 

do tempo e com isso novas metodologias vêm sendo utilizadas como estratégias 

para melhorar o ensino de matemática, abrindo caminho para novas possibilidades e 

abordagens de ensino como os jogos e os materiais didáticos. Ainda acrescenta que 

segundo Smole; Diniz (2001, apud ZIMER, 2010, p. 158) “estas metodologias 

possibilitam ao aluno um ensino-aprendizagem significativo, estabelecendo relações 

entre conhecimentos, informações e habilidades”. 

Muitas vezes o que presenciamos em sala de aula, não condiz com essa 

abordagem. Ainda presenciamos nas aulas de matemática, alunos decorando 

contas e fórmulas predeterminadas, modelos que os livros trazem e estratégias 

predefinidas. Miguel (2005) afirma: 

A predominância de modelos tradicionais de ensino possibilitou-nos 
constatar que as aulas de Matemática são, em geral, silenciosas, não 
silenciosas no sentido de não existir barulho, mas no sentido de 
inexistência de diálogo. Assim sendo, as aulas podem ser descritas 
desta forma: o professor, à frente dos alunos, expõe o conteúdo e 
determina qual fórmula deve ser utilizada ou a regra a ser seguida 
para resolver os exercícios. O aluno, por sua vez, copia as formulas 
e aplica nos chamados exercícios de fixação. O objetivo é atingido 
quando os alunos memorizam as formulações e conseguem aplicá-
las sem recorrer às suas anotações, ou seja, quando enfim 
conseguiu memorizá-las. (p.419) 
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É esse silêncio citado por Miguel (2005) que é o ponto de partida para 

iniciarmos a reflexão sobre como ensinar a matemática. O professor não pode ser 

visto meramente como o único que possui o conhecimento e o aluno não pode se 

restringir apenas a copiar, decorar e reproduzir, sem que ao menos entenda o 

porquê de se utilizar aquela fórmula, para que serve aquela determinada conta e 

buscar elaborar outra forma de se chegar ao mesmo resultado, utilizando as suas 

estratégias e hipóteses. 

Nacarato; Mengali; Passos (2009) relatam em seu livro que para ter um 

ensino de matemática que traga significado é imprescindível a utilização de um 

ambiente de aprendizagem favorável a esse aprendizado. Mas o que seria esse 

ambiente? Para as autoras 

 

[...] a primeira característica desse ambiente de aprendizagem é a 
relação dialógica que se estabelece na sala de aula entre os alunos e 
entre estes e o professor. É o ambiente de dar voz e ouvidos aos 
alunos, analisar o que eles têm a dizer e estabelecer uma 
comunicação pautada no respeito e no (com)partilhamento de ideias 
e saberes. A comunicação aparece, então, como uma segunda 
característica desse ambiente. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 
2009, p.42) 

 

As autoras apresentam um ambiente favorável para uma aprendizagem 

significativa em matemática, aquele em que o aluno tem voz para expressar sua 

dúvida, questionamentos, apontar as suas dificuldades e buscar a compreensão 

sobre o que está sendo ensinado.  

Partindo desse princípio, o diálogo, a conversa, a comunicação em sala 

de aula, Miguel (2005) faz uma observação sobre a falta de “conversa” nas aulas de 

matemática, apontando como uns dos problemas: a predominância dos modelos 

tradicionais de ensino, em que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno 

está em sala somente para aprender, ou seja: 

 
O que estamos tentando demonstrar é que falta espaço para 
conversas, questionamentos, troca de opiniões entre os alunos, 
interação entre eles e com o professor; enfim, há um distanciamento 
entre os atores envolvidos que, ao nosso ver, interfere diretamente 
na aprendizagem. (MIGUEL, 2005, p. 419) 
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O autor compreende que de fato a matemática aborda assuntos exatos, 

como os cálculos, fórmulas e procedimentos mecânicos, e por isso trabalhar a 

matemática trazendo um significado para quem aprende possibilitando esse 

ambiente adequado tem sido tão raro em salas de aula. 

Desta forma, se tratando das aulas de matemática em anos iniciais, 

Miguel (2005) enfatiza a importância do diálogo entre professor e aluno, pois dessa 

forma o professor saberá onde está a dificuldade do aluno, contribuindo 

efetivamente para uma melhor compreensão. Miguel citando Smole e Diniz acentua 

que: 

 

Introduzir os recursos de comunicação nas aulas das séries iniciais 
pode concretizar a aprendizagem em uma perspectiva mais 
significativa para o aluno e favorecer o acompanhamento desse 
processo por parte do professor (SMOLE & DINIZ, 2001, p.15 apud 
MIGUEL, 2005, p. 420) 

 

 

Muitos professores, demonstram saber sobre a importância da 

matemática na vida do aluno, conhecer sua utilidade, mas nem todos os professores 

que dizem saber, realmente sabem. (MIGUEL, 2005)  

Então, qual a real importância da matemática e porque ela deve ser 

trabalhada? Zimer (2010) ressalta que:  

 

No momento atual, valoriza-se uma nova visão de Matemática e de 
Educação Matemática, a qual conduz ao entendimento de que o 
conhecimento matemático não está restrito apenas à esfera 
acadêmica, mas também às práticas cotidianas dos diversos grupos 
culturais (comunidades indígenas, quilombolas e científicas, grupos 
de alunos, de profissionais de diferentes especialidades, entre 
outros) [...] Trata-se de uma visão considerada muito mais ampla, 
pois a valorização de aspectos sociais e culturais no ensino de 
Matemática resulta em mudanças de concepções de ciência, de 
ensino, de aprendizagem, de currículo, de práticas pedagógicas e 
valores. (ZIMER, 2010, p.157) 

 

 A autora ressalta a importância de se trabalhar a matemática em sala de 

aula e as contribuições que esta área de conhecimento possibilita na vida dos 

nossos alunos, com isso e pensando nos anos iniciais, Miguel (2005) relata que o 
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professor deve trabalhar não só com as aulas expositivas e com o diálogo, mas 

também trabalhar com o concreto, com os jogos e materiais manipuláveis. 

Podemos compreender a partir da afirmação de Miguel (2005) que: 

 

[...] o processo de ensino e aprendizagem significativo em 
Matemática é aquele em que há espaço para a comunicação, o 
diálogo, a troca de opiniões dos alunos entre si e com o professor, 
enfim, em que a construção do conhecimento esteja baseada na 
ação e reflexão e não simplesmente na transmissão e reprodução de 
informações. (p. 423)   

 

Por fim, podemos dizer que o ambiente adequado para ocorrer uma 

aprendizagem significativa, não está somente em oportunizar o diálogo, mas vai 

além, para Nacarato; Mengali; Passos (2009) faz-se necessário um trabalho voltado 

para a escrita e a leitura na matemática. Segundo os mesmos autores: 

 

Os alunos precisam aprender a ler matemática e ler para aprender, 
pois, para interpretar um texto matemático, é necessário familiarizar-
se com a linguagem e com os símbolos próprios desse componente 
curricular e encontrar sentido naquilo que lê, compreendendo o 
significado das formas escritas”. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 
2009, p. 44), 
 
 
 

Percebemos que todas as características de uma aprendizagem 

significativa e de um ambiente adequado para a aprendizagem mencionada nesse 

capítulo, trazem como características segundo Nacarato; Mengali; Passos (2009) um 

espaço para uma atividade intelectual em matemática que é obtido através do 

diálogo, da leitura e da escrita. É pensando nesse espaço de atividade intelectual 

que os autores, apontam a resolução de problemas como uma atividade capaz de 

desenvolver a comunicação e a produção de significados.  

Nesta perspectiva trabalhar matemática é de fato bastante importante e 

essencial na vida do ser humano, pois, a matemática trabalha não só o 

conhecimento necessário na vida escolar como também na vida pessoal e 

profissional. É por meio do trabalho com a matemática que o indivíduo adquire 

conhecimentos para resolver situações problemas no cotidiano e na vida escolar, 

elabora estratégias e hipóteses para que esse problema seja resolvido, além de 

trabalhar com a agilidade do raciocínio lógico.  
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Trabalhar a matemática de forma significativa ao aluno oportuniza um 

ambiente favorável e adequado para que essa aprendizagem ocorra de forma a 

atingir não somente o campo escolar, mas também o campo pessoal. A seguir 

discorreremos sobre a Tendência de Resolução de Problemas e o uso de materiais 

manipuláveis. 
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2 MATERIAIS MANIPULÁVEIS E A RESLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Para iniciar o assunto deste capítulo, realizamos pesquisas bibliográficas 

relacionadas a algumas metodologias diferenciadas. Esta seção está fundamentada 

com os seguintes autores: Souza e Oliveira (2010), Dante (2010), Smole et.al. 

(2007), Nacarato, Mengali e Passos (2009), dentre outros. 

Souza e Oliveira (2010) apresentam os benefícios de utilizar os materiais 

manipuláveis e os jogos nas aulas de matemática, lançando estratégias para que 

esse uso seja significativo tanto para o aluno quanto para o professor, além de 

apresentar uma trajetória histórica da utilização desses materiais e dos jogos ao 

longo da história. 

Os autores abordam duas formas de se trabalhar com materiais 

diversificados que possibilitam uma aprendizagem significativa, contribuindo para 

que possamos refletir sobre o uso desses materiais e a contribuição que eles 

oferecem para os alunos. 

 Smole et.al. (2007) em seu livro, Jogos de Matemática de 1º ao 5º ano, 

apresenta algumas ideias e estudos sobre os recursos e jogos trabalhados nos 

conteúdos de matemática e como o professor pode trabalhar com esses materiais 

para enriquecer suas aulas e contribuir no aprendizado do aluno.  

Os estudos apresentados pelas autoras ampliam a visão de jogos 

matemáticos, ou seja, são importantes recursos metodológicos que possibilitam ao 

aluno uma aprendizagem mais concreta e eficaz.  

Dante (2010) apresenta em seu livro, Formulação e resolução de 

problemas de matemática, uma sugestão de propor problemas e envolver as 

crianças em sua resolução, trazendo contribuições para melhorar a prática da 

matemática em sala de aula, além de trazer as situações problemas 

contextualizadas. 

O autor traz informações ricas para um trabalho com situações 

problemas, com uma visão diferente daqueles que muitos professores promovem 

hoje em dia, além de fornecer a forma como deve ser aplicado cada problema, 

desde a sua preparação até a aplicação, mencionando também as etapas que o 

aluno precisa passar para poder resolvê-los. 
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Nacarato, Mengali e Passos (2009) discutem o ensino da matemática nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental tendo como foco principal as situações 

matemáticas desenvolvidas em sala de aula, contribuindo para um ambiente de 

aprendizagem a ser criado em sala de aula, as interações que ocorrem dentro desse 

ambiente, abordando a resolução de problemas como uma atividade que contribui 

para essas interações. 

Esses autores trazem informações sobre como deve ser um ambiente 

adequado para que a aprendizagem do aluno aconteça de forma significativa, 

apontando situações problemas que podem ser trabalhadas no cotidiano. 

São muitas as metodologias e recursos diferenciados que podem ser 

utilizados em sala de aula, porém escolhemos para este trabalho apresentar os 

materiais manipuláveis, os jogos e a tendência de resolução de problemas. 

Muitos autores trazem a definição de materiais manipuláveis, dentre eles, 

Nacarato (2005, p.03) utiliza um trecho de (REYS, 1971 apud MATOS e 

SERRAZINA, 1996, p. 193) revelando que materiais manipuláveis são “objectos ou 

coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser 

objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia ou podem ser objectos que são usados 

para representar uma ideia”. 

Sousa e Oliveira (2010, p.02), apresenta os materiais manipuláveis como: 

“objetos, desenvolvidos e/ou criados para trabalhar com conceitos matemáticos de 

forma que venha a facilitar a compreensão e o desenvolvimento do aluno”, ainda 

complementa dizendo que esses materiais podem ser produzidos pelos próprios 

alunos, desde que, orientado pelo professor ou produzido pelo próprio professor. 

Lorenzato (2006, p.18) define os materiais manipuláveis como: “qualquer 

instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem [...] pode ser um giz, uma 

calculadora, um filme, um livro, um quebra-cabeça, um jogo, uma embalagem [...]”. 

Analisando as definições apresentadas pelos autores, compreendemos 

que os materiais manipuláveis, são todos os materiais utilizados em sala de aula 

com a intenção de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Os 

materiais manipuláveis podem ser caracterizados por materiais que possibilitam o 

aluno a ver, sentir, tocar, movimentar, explorar e interagir com o assunto a ser 

estudado. 

Tendo em vista a definição de materiais manipuláveis devemos refletir 

sobre a justificativa para se trabalhar com eles, já que os diversos autores 
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mencionam a importância de sua utilização. Oliveira; Freire e Santos (2012) utilizam 

uma justificativa bastante clara sobre a utilização dos materiais manipuláveis em 

sala de aula: 

 

[...] a utilização de materiais didáticos em sala de aula se justifica na 
medida em que constituí uma metodologia de ensino alternativa 
capaz de favorecer ao aluno a construção do conhecimento e ao 
professor potencializar a relação ensino aprendizagem. (OLIVEIRA; 
FREIRE; SANTOS, 2012, p.60) 
 

Ressaltamos o fato dos materiais manipuláveis serem utilizados como 

recursos metodológicos de ensino alternativo. Quando dizemos alternativo, sabemos 

que os materiais manipuláveis não são os únicos a serem utilizados e nem a única 

forma de conseguir a aquisição do conhecimento por parte do aluno, Nacarato 

(2005) afirma que nenhum material didático, sendo ele manipulável ou não, garante 

a melhoria do ensino em matemática, para que isso aconteça, dependerá da forma 

como esses materiais manipuláveis serão utilizados. 

Nacarato citando Schliemann; Santos e Costa, retrata: 

[...] Não é o uso específico do material concreto, mas, sim, o 
significado da situação, as ações da criança e sua reflexão sobre 
essas ações que são importantes na construção do conhecimento 
matemático. (SCHLIEMANN; SANTOS; COSTA, 1992, p. 101 apud 
NACARATO, 2005, p. 05). 

 

Vale ressaltar que os benefícios e as contribuições que o uso do material 

manipulável oferece aos alunos e ao professor não estão nos materiais em si, mas 

nas ações mentais que ele propicia aos alunos ao concretizarem seus pensamentos 

elaborando estratégias mais consistentes. 

Segundo as autoras Silva e Scarpa (2007), quando se utiliza os materiais 

manipuláveis nas aulas de matemática, a criança poderá compreender o objeto em 

estudo, entendendo como ocorreu a construção do mesmo. 

Para Oliveira; Freire e Santos (2012) o uso dos materiais manipuláveis em 

sala de aula é de extrema importância, pois é através deles que o aluno aprende de 

acordo com o seu próprio ritmo, ou seja, na medida em que explora os materiais 

manipuláveis e recebe o auxílio do professor com perguntas bem elaboradas, seus 
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conceitos vão sendo elaborados, se tornando um aprendizado significativo e 

complementam: 

 

Nesta proposta de utilizar o MD1, o aluno deixa de ser um mero 
manipulador de material e se torna um sujeito ativo neste processo. 
Processo este que envolve uma ação reflexiva do aluno sobre o 
objeto a ser manipulado. Toda essa ação é mediada pelo professor 
por meio de questionamentos bem elaborados que permitem o aluno 
atuar como um sujeito que constrói o seu próprio conhecimento a 
partir do momento em que aprende manipulando o MD. (OLIVEIRA; 
FREIRE; SANTOS, 2012, p.61-62) 
 

Sousa e Oliveira (2010) relata que para o matemático Dienes (1976) “o 

uso de materiais concretos e jogos, principalmente os jogos lógicos, favorecem a 

aprendizagem da criança, pois estimula o desenvolvimento mental e as habilidades 

[...]”.(DIENES, 1976 apud SOUSA; OLIVEIRA, 2010, p.06) 

Analisando as contribuições que os autores abordam, evidencia-se a 

importância de se trabalhar com os materiais manipuláveis nas aulas de matemática, 

pois contribui não só para o desenvolvimento mental, mas também para a melhor 

compreensão dos conceitos matemáticos tornando o aluno como um sujeito ativo, 

ou seja, um sujeito que manipula, explora e constrói seus próprios critérios para que 

os conceitos sejam adquiridos, respeitando sempre o ritmo de cada aluno. 

                  Portanto, a utilização dos materiais manipuláveis  como mencionado 

acima, não traz 100% da eficácia, do aprendizado ou da melhoria das aulas e dos 

conhecimentos a serem adquiridos em matemática. Para que isso ocorra, dependerá 

de vários fatores. Lorenzato (2006) aponta um dos fatores determinantes para que a 

utilização dos materiais manipuláveis seja realizada com sucesso: 

 

A atuação do professor é determinante para o sucesso ou fracasso 
escolar. Para que os alunos aprendam significativamente, não basta 
que um professor disponha de um LEM2. Tão importante quanto [...] 
é o professor saber utilizar corretamente os MDs, pois estes [...] 
exigem conhecimentos específicos de quem os utiliza. 
(LORENZATO, 2006, p.23-24) 
 
 

Lorenzato (2006) ao retratar que o professor precisa saber utilizar 

corretamente o material a ser utilizado, nota-se a preocupação que ele tem em 
                                                 
1
 Materiais Didáticos (MD) 

2
 LEM= Laboratório de Ensino de Matemática. Retirado do livro Laboratório de Ensino de Matemática na 

formação de professores.   
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ponderar que o professor reflita em sua prática, em seu planejamento antes de 

utilizar os materiais manipuláveis.  Saber se realmente é necessário utilizar-se 

daquele material para tal conteúdo, para que estes possam ser utilizados 

corretamente. O mesmo autor ainda relata que a forma de aplicação desse material 

depende da concepção que o professor tem sobre a matemática e da forma de 

ensinar, ou seja: 

 

[...] Um professor que concebe a Matemática como um conjunto de 
proposições dedutivas, auxiliadas por definições, cujos resultados 
são regras ou fórmulas que servem para resolver exercícios em 
exames, avaliações, concursos, seguramente poderia, utilizando-se 
apenas do quadro-negro, mostrar ou provar aos alunos que a soma 
dos três ângulos dá 180º, e em seguida, dar exercícios para auxiliar 
na memorização dessa propriedade [...] (LORENZATO, 2006, p.25) 

 

O autor afirma que o sucesso da aplicação do material depende da 

concepção do professor, e a utilização correta dele também é primordial.   Ao utilizar 

um problema que foi materializado, o professor deve ter claro em seu objetivo, o que 

ele pretende alcançar com a aplicação do mesmo. Também deve ter resolvido esse 

problema utilizando tal material, para que evite erros que passaram despercebidos.  

Nacarato (2005) relata: 

 

Um uso inadequado ou pouco exploratório de qualquer material 
manipulável pouco ou nada contribuirá para a aprendizagem 
matemática. O problema não está na utilização desses materiais, 
mas na maneira como utilizá-los. (NACARATO, 2005, p.04) 

 

Desta forma, os materiais manipuláveis também têm seus pontos 

negativos, ou seja, também pode não contribuir com a aprendizagem matemática. 

Para evitar que os materiais manipuláveis sejam aplicados de forma errônea, Silva e 

Scarpa (2007) apontam que é necessário que o professor antes de utilizar os 

materiais manipuláveis ou jogos em um determinado conteúdo, faça um 

planejamento antecipado, pois, a aplicação destes recursos sem um objetivo claro e 

bem determinado, não valerá de nada, não permitindo que os alunos obtenham a 

garantia da aprendizagem. 
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Não podemos deixar de mensurar os jogos como também recursos 

metodológicos. Uma3 das funções do jogo é o desenvolvimento do potencial de 

participação, cooperação, do respeito mútuo e da formação crítica. É por meio de 

trocas sobre os pontos de vista com as outras pessoas que o aluno começa a 

pensar com outro olhar e a reorganizar seu próprio pensamento, ampliando seus 

conhecimentos. 

Segundo Smole, et. al (2007), ao utilizarmos os jogos nas aulas de 

Matemática podemos gerar nos alunos uma mudança bastante significativa em sua 

vida escolar, pois, o uso dos jogos possibilita a alteração dos modelos tradicionais 

pré-estabelecidos por livros e modelos de ensino, os autores ainda afirmam que: 

 

[...] O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem 
planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades 
como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de 
suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e 
organização, que estão estreitamente relacionadas ao chamado 
raciocínio lógico (SMOLE et al., 2007, p. 11). 

 

Moura (1991) relata que o jogo quando utilizado para ensinar Matemática 

precisa cumprir alguns papéis tais como:  

 

[...] o papel de auxiliar no ensino do conteúdo, propiciar a aquisição 
de habilidades, permitir o desenvolvimento operatório do sujeito e, 
mais, estar perfeitamente localizado no processo que leva a criança 
do conhecimento primeiro ao conhecimento elaborado. (MOURA, 
1991, p.47) 
 

Souza e Oliveira (2010) afirmam que quando usamos os materiais 

manipuláveis ou os jogos nas aulas têm a possibilidade de aumentar os conceitos 

trabalhados não só em matemática, mas também com o social, com o convívio com 

outras pessoas, com a colaboração com o outro, o respeito e a experiência com as 

perdas e o ganho. 

                                                 
3
 Trecho retirado do artigo A importância dos Jogos e dos Materiais Manipuláveis Envolvendo Situações 

Problema nas Aulas de Matemática. In: OLIVEIRA, Sandra Regina Ferreira de; LUGLE, Andréia Maria 
Cavaminami; AGUIAR, Beatriz Carmo Lima de. O movimento da Ação Docente no Ensino 
Fundamental I. Londrina: UEL, 2013. 
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São vários pontos importantes apresentados pelos autores que nos fazem 

refletir sobre a importância de se utilizar os jogos em sala de aula, pois além de 

contribuir com o raciocínio lógico, trabalha com a parte social da vida do aluno e com 

a parte escolar também, é através dos jogos que os professores possibilitam um 

momento de interação, troca de experiência e relacionamento entre alunos/alunos e 

alunos/professores. 

Assim como os materiais manipuláveis, apresentados no início do 

capítulo, os jogos também precisam de um olhar, uma atenção, um estudo por parte 

do professor antes de aplicá-lo. 

Vale ressaltar que tanto os jogos quanto os materiais manipuláveis, não 

são suficientes para ensinar os conceitos matemáticos.  Sousa e Oliveira (2010, 

p.07) confirmam que “[...] é necessário que o professor seja um mediador, e para 

isto é preciso que esse professor, que se dispõe a fazer uso dessas tendências de 

ensino, faça um estudo dos materiais didáticos que esteja pretendendo usar. 

 Smole et.al (2007) pontuam que, quando4 o jogo é utilizado de forma 

adequada, contribui para o desenvolvimento da linguagem, da socialização e de 

diferentes processos de raciocínio, tornando-o um método de significativas 

contribuições para as aulas de matemática, pois o jogo favorece aos alunos a atitude 

de defender seus pontos de vista e aprender a ser mais crítico e confiante em si 

mesmo. 

Outro fator muito importante que o jogo possibilita na vida do aluno, é a 

dimensão lúdica que ele traz na vida do aluno, pois é o jogo que traz movimentos, 

aguça a criatividade e a imaginação, gera no aluno a capacidade de sistematizar e 

abstrair.  Ele possibilita a capacidade do aluno de interagir socialmente e desperta o 

espírito construtivo (SMOLE et.al.2007). 

Smole et.al (2007) apresentam aos leitores, que o jogo diminui a 

consequência do erro, afirmando que: 

 

No jogo, os erros são revistos de forma natural na ação das jogadas, 
sem deixar marcas negativas, mas propiciando novas tentativas, 
estimulando previsões e checagem [...]. Por permitir ao jogador 
controlar e corrigir seus erros, seus avanços [...] o jogo possibilita a 
ele descobrir onde falhou ou teve sucesso e por que isso ocorreu. 
Essa consciência permite compreender o próprio processo de 

                                                 
4
 Trecho retirado do artigo publicado no livro PIBID: “A resolução de problemas com materiais manipuláveis” 
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aprendizagem e desenvolver a autonomia para continuar aprendendo 
(SMOLE et.al, 2007, p. 12). 

 

O jogo possibilita na vida do aluno a diminuição das consequências não 

só do erro, mas também do fracasso, pois ele desenvolve no aluno a autoconfiança, 

a autonomia e a iniciativa, por isso o jogo não é caracterizado como uma 

brincadeira, ele é uma atividade séria, um momento de aprendizagem. 

Bordin e Bisognin (2011) defendem o uso dos jogos nas aulas de 

matemática com uma citação de Borin (2004): 

 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a 
possibilidade de diminuir os bloqueios apresentados por muitos de 
nossos alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados 
para aprendê-la. Dentro da situação do jogo, onde é impossível uma 
atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo 
tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também 
um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus 
processos de aprendizagem (BORIN, 2004, p. 9 apud 
BORDIN;BISOGNIN, 2011, p.05). 

 

A utilização dos materiais manipuláveis e dos jogos são de grande 

importância para o processo de formação dos conceitos matemáticos, desde que o 

professor ao introduzir ou trabalhar com esses recursos metodológicos, faça um 

planejamento, estabelecendo os objetivos a serem alcançados em cada proposta 

elaborada e também que o professor estude e investigue qual material utilizar para o 

conceito que pretende inserir e por fim que assuma um papel de mediador 

permitindo que o aluno seja capaz de pensar e criar autonomia para resolver as 

situações problema. 

 

2.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:  

 

Ao pensar em Matemática, lembro-me das aulas que tive durante toda a 

minha vida escolar. Elas sempre foram aulas silenciosas em que o professor 

passava exercícios no quadro negro, explicava a fórmula para resolvê-lo, 

posteriormente explicava novamente para quem não entendia e fazia uma lista de 

exercícios que utilizavam essa mesma fórmula para que pudéssemos memorizar. 
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Muitos ainda aplicavam na prova os mesmos exercícios trabalhados em sala, 

mudando somente o valor.  

Sempre gostei de matemática pelo simples fato de ser uma matéria exata. 

Entendia o que o professor explicava, conseguia decorar a fórmula e atingir boas 

notas, porém quando se tratava de resolver problemas, era de fato um “problema” 

para mim, pois o fato de interpretar o que o problema pedia às vezes me deixava 

confusa.  

Assim como eram as listas de exercícios com fórmulas aplicadas pelo 

professor, os problemas seguiam os mesmos critérios, geralmente eram 

semelhantes, mudando o nome do personagem, seus valores ou objetos.  Então 

como se tratavam de meras repetições de exemplos já trabalhados conseguia obter 

bons resultados.  

Portanto, isso não acontecia com todos da sala, pelo contrário, muitos 

não conseguiam entender, não gostavam da matéria e muito menos das aulas. 

Diziam sempre que as aulas dadas nessa disciplina eram “chatas”, pois eles nunca 

podiam dizer o que pensavam e nem resolver os exercícios de outra forma a não ser 

a do professor. 

Por muitos anos essa insatisfação por parte dos meus colegas de sala me 

incomodava muito. Não conseguia entender por que eu gostava tanto de matemática 

e os outros abominavam essa mesma matéria. Esse foi um dos motivos que busquei 

pesquisar sobre o ensino de matemática e o que poderia ser feito para que essa 

situação não se repetisse atualmente, agora como professora. 

 Ao pesquisar a matemática e as suas tendências, pude ver que estudos 

apontam a preocupação de muitos estudiosos e até mesmo do sistema educacional 

para que a matemática seja aplicada e ensinada de forma diferente. 

Mendes (2009) em seu livro informa que os sistemas educacionais têm 

questionado sobre como seria um bom ensino de Matemática. Filósofos, 

matemáticos e educadores enfatizam que a concepção de matemática influencia 

muito na maneira de como ensinar. 

D’Ambrósio (1989) afirma em seus estudos que a comunidade de 

Educação Matemática internacionalmente está em busca de renovações na 

concepção do que é matemática escolar, de como essa matemática pode ser 

abordada em sala de aula e também de como se aprende matemática. 
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É a partir dessa busca por renovação, pela mudança da concepção de 

Matemática que Mendes (2009) aponta algumas tendências metodológicas para o 

ensino de Matemática, que visa “possíveis contribuições para a solução de alguns 

obstáculos encontrados pelos educadores matemáticos no decorrer de sua prática.” 

(p.24). Dentre eles o autor destaca como tendências matemática no decorrer do seu 

livro os: 1- Materiais manipuláveis e jogos, 2- Etnomatemática, 3- A resolução de 

problemas, 4- A modelagem matemática, 5- Computadores e calculadoras. 

Não discorreremos sobre todas as tendências por não ser o foco desta 

pesquisa. Neste trabalho, ressaltaremos a tendência de Resolução de problemas, 

visto que o estudo sobre o uso dos materiais manipuláveis e os jogos já foram 

abordados no início deste trabalho. 

Dante (2010) apresenta em seu livro que desde 1980 os educadores 

matemáticos têm estudado sobre a resolução de problemas e a sua formulação, 

porque acreditam na grande importância desses tópicos para o ensino e a 

aprendizagem da matemática. Enfatiza que no ensino fundamental, alguns 

especialistas consideram a resolução de problemas como a principal razão de se 

aprender e também de ensinar a matemática, pois, é por meio desta que o aluno 

inicia o seu pensamento matemático. 

Para iniciarmos precisamos entender o que de fato é um problema, qual a 

sua definição?  

Nas palavras de Dante (2010, p.11) “[...] de maneira genérica, pode-se 

dizer que é um obstáculo a ser superado, algo a ser resolvido e que exige o pensar 

consciente do indivíduo para solucioná-lo”. Podemos entender que um problema não 

é uma junção de contas que devem ser resolvidas com as fórmulas aprendidas, vai 

além de somente fórmulas. 

Portanto, seguindo a ideia do autor, o problema pode ser um problema 

para alguns, mas para outros não, pois depende do contexto em que o indivíduo 

está inserido, ou seja, dependem de sua vivência, experiências, conhecimentos e 

expectativas, além de que para ser um problema para determinado indivíduo, ele 

precisa primeiramente querer resolvê-lo, dessa forma ele se tornará então um 

problema. 

Dante (2010) apresenta utilizando-se de Lester (1982, apud DANTE, 

2010, p.12) que o “[...] problema é uma situação de que um indivíduo ou grupo quer 
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ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o 

leve à solução.”  

O mesmo autor ainda traz a definição de problema matemático como 

sendo uma sequência de ações para que se obtenha o resultado, ou seja, este deve 

apresentar várias ações e que estas não podem ser encontradas logo no começo, 

mas encontrada após a construção de hipóteses, estratégias e ações.  

Desta forma podemos compreender que para Dante (2010) resolver um 

problema é permitir que o aluno seja capaz de elaborar vários procedimentos em 

busca de soluções, realizando várias tentativas, formulando hipóteses, errando e 

acertando, comparando seus resultados com os outros colegas e verificando se os 

seus próprios procedimentos contribuem para o resultado final. 

Podemos compreender que resolver problemas não está na resolução de 

contas e fórmulas que devem ser seguidas nas etapas “corretas” determinadas pelo 

professor. Para resolver problemas é necessário desenvolver habilidades no aluno 

possibilitando ao mesmo que possa formular hipóteses, tentativas, comparar 

resultados, comprovar os resultados e obter diferentes estratégias para poder 

solucioná-lo. 

No capítulo anterior vimos que a matemática é uma área de 

conhecimento que trabalha com o raciocínio lógico e com isso Dante (2010) afirma 

que a resolução de problemas contribui com a construção deste tipo de raciocínio.  

D’Ambrósio (1989) afirma que a resolução de problemas “[...] visa a 

construção de conceitos matemáticos pelo aluno através de situações que 

estimulam a sua curiosidade matemática. (p.03)”. Quando um problema estimula a 

curiosidade da criança para ser resolvido, os conceitos matemáticos que devem ser 

adquiridos para que ele possa  ser resolvido, são compreendidos. 

 Dante (2010) apresenta mais uma vantagem em se trabalhar com 

resolução de problemas, afirma que os problemas quando bem elaborados torna as 

aulas mais interessantes e desafiadoras, isso porque, o aluno trabalha de modo 

ativo quando está buscando resolver um problema, pois este os desafia e torna a 

aula mais dinâmica e motivadora. O autor acentua: 

 

[...] O real prazer de estudar matemática está na satisfação que 
surge quando o aluno, por si só, resolve um problema. Quanto mais 
difícil, maior a satisfação em resolvê-lo [...] Um bom problema suscita 
a curiosidade e desencadeia no aluno um comportamento de 
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pesquisa, diminuindo sua passividade e seu conformismo. (DANTE, 
2010, p. 21) 
 
 
 

À medida que temos alunos envolvidos com os conteúdos que estão 

sendo trabalhados em sala de aula a aprendizagem pode se tornar  significativa, 

mesmo que para alguns esse conteúdo não seja prazeroso, a aprendizagem pode 

acontecer através da  vivências com o meio, trocas de experiências, da mediação 

com o professor e com outras pessoas, No entanto, propiciar essa aula vai muito 

além de simplesmente lançar problemas, assim como os materiais manipuláveis e os 

jogos, os problemas também exigem do professor um estudo sobre a forma de 

elaborar um problema adequado, necessitando de um planejamento que possua 

objetivos claros. 

Dante (2010) também apresenta que para resolver o problema o aluno 

deve passar por quatro etapas para a resolução dos mesmos, que são: “[...] 

compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e fazer o retrospecto 

ou verificação” (DANTE, 2010, p.29). O autor afirma que essas etapas não são 

rígidas, fixas e infalíveis, o processo para se resolver um problema é muito mais 

abrangente que não fica somente em seguir instruções como passo-a-passo que 

chegarão a solução. 

A primeira etapa, compreender o problema, segundo Dante (2010), nada 

mais é do que ler atentamente o problema e responder algumas questões como: O 

que o problema pede? O que procuro no problema? O que se quer resolver no 

problema? O que o problema está perguntando?  

Na segunda etapa, elaborar um plano, Dante (2010) explica que é preciso 

elaborar um plano para resolver esse problema, ou seja, elaboramos vários planos e 

estratégias para poder chegar a resolução desse problema podendo passar por 

vários caminhos. 

A terceira etapa, executar o plano, é preciso executar o plano traçado, 

respeitando os passos a ser dado para resolver o plano, efetuando os cálculos, 

completando tabelas, preenchendo colunas, entre outros. (DANTE, 2010) 

Por fim, a quarta etapa, fazer o retrospecto ou verificação, consiste em 

analisar a solução obtida, verificando os resultados. Ao repassar todo o problema, o 

aluno tem a oportunidade de relembrar como pensou inicialmente em resolver o 
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problema, como elaborou e executou o plano, como fez os cálculos, enfim, todo o 

caminho que ele fez até obter a solução do problema. (DANTE, 2010) 

 Sobre resolução de problemas, Zimer menciona 

 

Trata-se de uma percepção que entende a compreensão como um 
processo de aprendizagem, gerada pelo aluno a partir de seu 
engajamento em construir relações entre as várias ideias 
matemáticas contidas em um problema e a uma variedade de 
contextos [...] significa que o professor deve selecionar e/ou elaborar 
e propor os problemas matemáticos que agucem o interesse dos 
alunos em querer resolvê-los Para soluções dos problemas 
matemáticos, não basta as respostas finais, mas, primeiramente, 
explorar os processos de resolução desenvolvidos pelos alunos, os 
quais podem revelar as combinações entre o conhecimento prévio do 
alunos e as estratégias criadas por ele afim de encontrar a solução. 
(ZIMER, 2010, p.158) 

 

Compreendemos que tanto para Zimer (2010) como para Dante (2010) a 

resolução de problemas não é um simples conjunto de ações que delimitam regras e 

passos predefinidos para se chegar ao resultado. A resolução de problemas é muito 

mais ampla. Ela possibilita ao aluno um processo de aprendizagem em que ele 

constrói relações com os conteúdos matemáticos aprendidos, com suas idéias 

matemáticas e com a variedade de contexto contidos nos problemas, além de 

aguçar a curiosidade, o interesse em criar hipóteses e resolver o problema para 

encontrar o resultado, ou seja, a solução do mesmo. 

Segundo os estudos aqui apresentados a matemática tem sido 

modificada por estudiosos, filósofos e pelo próprio sistema educacional, nota-se a 

preocupação que se tem hoje em trazer uma aprendizagem significativa para o 

aluno e de mudar a concepção de matemática que os professores têm, para isso, 

contamos com as novas tendências matemáticas, que contribuem para que as aulas 

de matemáticas sejam significativas para os alunos. 

Pensando nas contribuições que oferecem nas aulas de matemáticas os 

jogos e materiais manipuláveis, como também a resolução de problemas que além 

de auxiliar a vida social do aluno, melhora sua aprendizagem uma vez que se torna 

mais significativa para ele. Partindo destes princípios buscamos uni-los para auxiliar 

e mudar o conceito das aulas de matemáticas realizadas no programa PIBID. 
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3 EXPERIÊNCIAS COM AS ATIVIDADES NO PIBID. 

 

Explicitaremos em breves palavras o que é o PIBID, as ações realizadas 

nas escolas municipais participantes do programa na qual originou a ideia desta 

pesquisa.  

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), é 

financiado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(Capes), tem como objetivo: 

 

[...] incentivar e contribuir para a formação de docentes, mobilizando 
os professores da rede pública a participar como coformadores, 
inserindo os alunos de licenciatura nas escolas e promovendo a 
articulação entre a teoria e prática. (OLIVEIRA; LUGLE; AGUIAR, 
2013, p.14) 
 
 

Foi pensando nessa relação entre educadores e alunos de licenciatura 

que no PIBID/Pedagogia em 2011, desenvolveu-se cinco subprojetos: Litemática: 

resolver problemas não é problema, Projeto Recreio, Outros olhares, outras 

histórias: os Kaingang e Guarani no contexto da colonização e da atualidade, As 

lentes captam o que o coração sente e o Jornal na Escola. (OLIVEIRA; LUGLE; 

AGUIAR, 2013) 

Participei como bolsista do subprojeto Litemática: resolver problema não é 

problema sendo ele minha fonte de pesquisa para esse trabalho. O subprojeto 

Litemática, teve como objetivo trabalhar com a matemática e a literatura 

concomitantemente, através da resolução de problemas e a construção de um livro 

digital que abordassem conteúdos matemáticos trabalhados nas turmas dos anos 

iniciais. 

Para a realização deste projeto foram elaborados jogos e materiais 

manipuláveis que envolviam diversos tipos de situações problemas, que 

abordaremos com mais detalhes no decorrer deste capítulo.   

Trabalhamos também com a construção de uma história, elaborando 

atividades que possibilitava a criança utilizar o computador para a construção do 

livro digital. Nesta pesquisa, utilizaremos como fonte de estudo, apenas a 

experiência com a resolução de problemas.   
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Este capítulo será apresentado em duas partes: a primeira descreverá 

como o subprojeto Litemática foi elaborado, as observações durante a realização 

desse projeto, a caracterização das escolas, os sujeitos participantes, os encontros 

e o período ocorrido para a realização do mesmo.  

A segunda abordará como os materiais foram elaborados, como eram 

planejados os problemas que seriam materializados, relatos dos alunos durante a 

execução de alguns problemas desenvolvidos em sala de aula, as contribuições que 

este projeto promoveu aos alunos e por fim, a contribuição de um aluno para a 

construção de um material que concretizou  o problema construído por ele mesmo. 

 

3.1 METODOLOGIA UTILIZADA NO PIBID COM O PROJETO LITEMÁTICA  

 

Quando iniciamos o subprojeto Litemática, não tínhamos nem o nome do 

projeto, apenas os objetivos que queríamos atingir com o mesmo. Os objetivos 

traçados eram: trabalhar com a matemática e a literatura concomitantemente, 

através da resolução de problemas utilizando jogos e materiais manipuláveis e a 

construção de uma história que abordasse um conteúdo matemático que fizesse 

parte da turma em que o aluno estava inserido resultando em um livro digital. 

Foi então, pensando nesses objetivos de trabalhar matemática e literatura 

que originou o nome LITE + MATICA: literatura + matemática. Depois do nome 

definido começamos a estudar teoricamente a forma de trabalhar tanto na resolução 

de problemas quanto na construção da história com essas duas vertentes.  

As5 ações inicialmente planejadas tiveram como base teórica Hernández; 

Ventura (1998), que relata em seu livro, uma proposta de trabalhado com projetos, 

trazendo uma perspectiva do conhecimento globalizado. Desse ponto de vista a 

articulação dos conhecimentos é organizada de forma interdisciplinar, as atividades 

de ensino e aprendizagem são planejadas coletivamente, envolvendo os alunos 

ativamente no ensino não de uma forma rígida, nem em função de uma forma pré-

estabelecida ou homogeneizando os alunos. 

O projeto intitulado “Litemática: resolver problemas não é problema” foi 

planejado para aguçar a curiosidade e aprofundar os conhecimentos dos alunos a 

                                                 
5
 Trecho retirado do artigo publicado na 12ª Jornada do Núcleo de Ensino de Marília: "Os processos de ensinar 

e de aprender na escola básica" E I Encontro do PIBID Unesp: Ciências Humanas, em 2013. 
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respeito dos conteúdos matemáticos a serem trabalhados em sala de aula, tendo 

como base teórica Dante (2010) e Smole et.al (2007). 

Após estudos iniciais, fomos à escola. Trabalhamos em duas escolas 

municipais de Londrina entre o segundo semestre de 2012 e o primeiro semestre de 

2013. Na primeira escola, situada na zona Norte de Londrina, trabalhamos no 

segundo semestre do ano de 2011, em uma sala de 4ª série, a última sala que 

pertencia ao currículo de oito anos do Ensino Fundamental, contendo 14 (quatorze) 

alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem. 

A segunda escola, situada na zona leste de Londrina, trabalhamos no 

primeiro semestre do ano de 2012. Foram atendidas duas turmas de 5º ano, com 

aproximadamente 25 (vinte e cinco) alunos em cada sala, totalizando 

aproximadamente 60 (sessenta) alunos. 

Foram aproximadamente 16 encontros na primeira escola e 24 encontros 

na segunda escola, que aconteciam em um dia da semana.  

Os sujeitos participantes da pesquisa eram bastante diversificados, 

contamos com alunos, na primeira escola, que apresentavam dificuldade de 

aprendizagem, principalmente em Matemática, dificuldade em se relacionar com 

colegas, em trabalhar em grupos e  em expor suas opiniões. 

Já na segunda escola, tínhamos muitos alunos que não sabiam trabalhar 

em grupo, que não conseguiam executar atividades sem que o professor 

determinasse, escrevendo no quadro ou num papel, o que era pra ser feito, ou seja, 

não tinham autonomia para executar nenhuma atividade. 

Iniciamos o trabalho explicando aos alunos o que era a proposta do 

projeto LITEMÁTICA, já que todos eles tinham a experiência de ter trabalhado com o 

PIBID em outro projeto. Após apresentação, solicitamos que os alunos 

desenhassem ou escrevessem o que a matemática representava para eles. 

Foi surpreendente a quantidade de alunos que desenharam a matemática 

como algo “ruim”. Deixamos em aberto para que aqueles que se sentissem 

dispostos poderiam comentar oralmente sobre a representação do seu desenho 

para o grupo presente.  Apenas um aluno, a princípio, quis falar sobre o seu 

desenho, mas logo que ele terminou de explicar todos também quiseram participar. 

Dentre eles destacamos alguns desenhos e explicações que expressaram bem o 

sentimento que esses alunos sentiam a respeito da Matemática. 
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Desenho 1 - Desenho feito por um aluno durante a aplicação do projeto LITEMÁTICA. 

Fonte: PIBID/Pedagogia (2012) 
 

O aluno Bruno6, autor do desenho 1,  foi quem teve a iniciativa de falar 

sobre seu desenho. Na ilustração podemos ver uma figura com três cabeças e uma 

frase: “Eu acho que é um bicho de três cabeças”. Mesmo tendo explicado o seu 

desenho com a escrita ele decidiu explicar de forma oral apresentando o relato 

descrito abaixo ao grupo. 

 

Bruno: _ “Para mim, a Matemática é muito difícil, eu não entendo o que a 
professora pede nos problemas, nem sei fazer todas as contas, por isso acho um 
bicho de três cabeças essa matéria, gosto mais de Educação Física” 

 

Após o relato de Bruno, a maioria dos alunos começaram a concordar 

com ele e afirmaram que de fato, a Matemática era mesmo muito difícil. Nas 

palavras do aluno constatamos que o ensino de matemática era um bicho de 3 

cabeças porque ele não entende o que a professora explica, se não entende o quê e 

o porquê fazer, não terá motivos para se envolver com o ensino desta área do 

conhecimento. 

Os demais desenhos também se aproximavam bastante da ideia de 

Bruno. 

 

 
 

                                                 
6
 Usarei neste trabalho nomes fictícios para os alunos apresentados. 
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Desenho 2 - Desenho feito por um aluno durante a aplicação do projeto LITEMÁTICA. 

 Fonte: PIBID/Pedagogia (2012) 

 

Neste desenho, o aluno Caio fez uma espécie de bicho contendo cinco 

cabeças. Ao relatar sobre seu desenho, o aluno diz:   

 
Caio: - “Vixi professora, essa Matemática é muito chata e muito difícil, por isso 
que eu não gosto mesmo dela.”  

 

Uma coisa se torna chata e difícil quando não compreendemos o valor 

desta aprendizagem, quando não desenvolvemos aptidões e habilidades 

necessárias ara impulsionar o desenvolvimento do raciocínio matemático. 
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Desenho 3 - Desenho feito por um aluno durante a aplicação do projeto LITEMÁTICA. 

 Fonte: PIBID/Pedagogia (2012) 

 

Esta representação foi um dos poucos desenhos que não abordou a 

Matemática como algo tão ruim.  A Camila desenhou um sinal de (+) e outro de (-), e 

escreveu uma frase “Eu acho que a matemática para mim, é + ou -, prefiro escrever 

e pintar.” Ao explicar seu desenho, Camila foi bem clara para os alunos e a 

professora do por que não gostava de matemática. Ela disse: 

 

Camila: - “Ah! Pra mim, a Matemática não é chata, nem legal de tudo, não é 
difícil e nem fácil em tudo, tem algumas coisas que eu gosto e acho fácil, que 
nem as continhas, têm outras que eu acho muito chato e muito difícil, como os 
problemas, mas eu prefiro mesmo escrever e pintar, porque nenhum deles 
precisa decorar e estudar é só fazer.” 

 

Ao terminar essa aula, saímos com uma dúvida muito grande 

“conseguiríamos propiciar a esses alunos uma experiência diferente e significativa 

em suas vidas durante a realização do projeto?”, Sentimos que precisávamos mudar 

essa visão dos alunos, já que essa ideia era demonstrada pela maioria  da turma. 

Sentimos que esse era um desafio a ser superado e dessa forma 

começamos a pensar em estratégias para trabalhar com esses alunos e propiciar 

um ambiente diferente para as aulas de matemática. Além do desafio inicial, me 

propus a pensar sobre a importância da utilização de materiais manipuláveis para a 

resolução de problemas dando origem a esta pesquisa.  
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Para executar as atividades, dividíamos a turma em dois grupos, cada 

grupo com uma professora (pibidiana) responsável.  O grupo A começava com a 

resolução de problemas e na segunda etapa trabalhava com a construção da 

história e o grupo B o inverso. 

Para que os alunos não perdessem o foco do seu trabalho, utilizamos 

dois lugares distintos na escola: as histórias eram construídas nos notebooks 

levados pelas bolsistas do PIBID e realizados dentro da sala de aula. A resolução de 

problemas acontecia no mesmo momento no refeitório da escola com o outro grupo. 

Dessa forma conseguíamos a concentração e atenção dos alunos sem que eles 

dispersassem tanto com os jogos quanto com o próprio computador, já que muitos 

não tinham o acesso á informática em casa. 

 

3.2 MATERIAIS MANIPULÁVEIS  

 

Preparamos no projeto uma caixa temática contendo vários materiais 

didáticos, jogos e problemas materializados (materiais manipuláveis utilizados para 

resolver os problemas determinados). Os problemas estavam guardados dentro de 

envelopes que tinha somente o nome do mesmo na capa. Os alunos não escolhiam 

os problemas pelo material e sim pela curiosidade em descobrir o que tinha para ser 

resolvido. 

Cada problema tinha dentro do seu envelope: as instruções, os materiais 

para serem utilizados e uma folha para registro das ações realizadas após a 

resolução. Na folha de registro havia um espaço para os alunos desenharem o 

problema que resolveram e a avaliação da atividade. 
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Figura 1 - Registro para a resolução de problemas no projeto LITEMÁTICA. 

 

Fonte: PIBID/Pedagogia (2012) 

 

A ideia de disponibilizar esta folha de registro para cada aluno em cada 

problema que ele fizesse, tinha como objetivo que o mesmo pudesse refletir sobre a 

estratégia que tinha utilizado para a solução de determinado problema. Para atender 

as diversidades da sala de aula os alunos poderiam se expressar com palavras e/ou 

desenhos as etapas que passaram para a resolução dos problemas e por fim, para 

que tivéssemos uma devolutiva sobre como os alunos estavam percebendo as 

ações do projeto, se estavam gostando ou não e o porquê. 

Os problemas foram planejados de acordo com o conteúdo que estava 

sendo trabalhado e/ou conteúdos que a professora regente da sala apontava como 

de difícil aprendizagem ou que ela fosse começar a trabalhar.  

No envelope do problema havia uma instrução, os materiais manipuláveis 

envolvendo a sua temática e o que deveria ser feito após a resolução do mesmo.  
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Elaboramos problemas de diferentes níveis: os mais fáceis, os de nível 

médio e os mais difíceis. Todos poderiam ser feitos em grupo ou individualmente.  

Não estabelecemos uma regra para a mudança dos níveis, à medida que 

os alunos iam passando pelos problemas que estavam na caixa, encontravam pela 

frente os diferentes níveis e constantemente inseríamos novos problemas elevando 

o nível de dificuldade. 

Os materiais manipuláveis utilizados nos problemas foram feitos com 

materiais diversificados: utilizamos E.V.A, papéis como: papel Paraná, cartolinas, 

papelão, sulfite, papéis impressos, tampas, entre outros. 

Silva e Scarpa (2007) ressaltam que ao escolhermos os materiais para a 

elaboração dos problemas, precisamos dar prioridade aqueles que permitam as 

crianças se relacionarem com o meio, ou seja, aos materiais concretos. Pensando 

nessa relação com o meio de acordo com as autoras, elaboramos os problemas com 

materiais diversificados, sendo eles alguns materiais de uso comuns dos alunos e 

outros nem tanto, para que pudessem explorá-los e interagirem com o 

desconhecido. 

A proposta do projeto consistia de que a caixa com os problemas 

permanecesse na escola para serem trabalhados em outros momentos pelos 

demais professores. Para isso, disponibilizamos na caixa os planejamentos feitos 

para que o professor pudesse entender como foi feito o trabalho com os problemas.  

No total, a caixa continha aproximadamente 30 problemas materializados. 

Os problemas eram retirados de livros didáticos, de diferentes fontes e depois o 

grupo das bolsistas do PIBID transformava em materiais manipuláveis. Dentre 

muitos problemas, escolhemos 4 (quatro) para exemplificar. 

 

Problema 1: Jogo da Velha dos Números.7 

 

Regra: Coloque os números dispostos nas casas do tabuleiro do jogo da 

velha, de forma que a soma dos números dos três algarismos de qualquer reta ou 

diagonal dê o valor 15 (quinze). 

 

 

                                                 
7
 Problema retirado da caixa temática PIBID/Pedagogia (2014) 
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Figura 2 - Fotografia do problema “JOGO DA VELHA DOS NÚMEROS”. 

 

Fonte: PIBID/Pedagogia (2012) 

 

A regra deste jogo era colocar os números de 1 a 9 dispostos na casa do 

tabuleiro do jogo da velha, de forma que a soma dos três algarismos na horizontal, 

vertical ou  diagonal desse o valor 15. 

Este problema foi escolhido por uma dupla de alunos. A princípio, um dos 

alunos mencionou:  

 

Caio: “Ah! Vamos escolher este, ele é jogo da velha, é fácil.”  

 

Iniciaram o problema observando as peças do jogo e depois leram a 

regra. Nessa dupla, a Bárbara, leu o problema individualmente e logo começou a 

resolver e só depois que o Caio resolveu ler a regra. Caio sentiu muita dificuldade 

em identificar o que era diagonal, horizontal e vertical. Bárbara, explicou a ele.  

Nesse momento percebemos o quanto é proveitoso trabalhar em grupo. O 

Caio estava com dificuldade em compreender diagonal, vertical e horizontal e a 

Bárbara, como uma pessoa mais experiente como alerta Mello (2000), ensinou o 

que sabe. As crianças aprendem na interação com os outros. 
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Caio e Bárbara ficaram aproximadamente 30 (trinta) minutos para 

resolverem o problema, fizeram várias contas, mas não conseguiam descobrir uma 

forma de encaixar todos os números para obterem  a somatória de 15. 

Smole, Diniz e Cândido (2007) apontam que quando o aluno trabalha com 

jogos, ele desenvolve “habilidades como a observação, análise, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação, que 

são estreitamente relacionadas ao chamado raciocínio lógico. (p. 11)”. 

As autoras afirmam que quando trabalhamos com os jogos bem 

planejados e orientados o aluno vai desenvolvendo habilidades que auxiliam na 

execução de outras situações problemas. 

Depois de um longo tempo, chegaram à resolução do problema, mas não 

conseguiram explicar como tinham chegado à solução. Só escreveram que fizeram 

muitas contas e foram tentando mudar os números. Fomos até a dupla e 

questionamos, qual foi a ordem que eles posicionaram o número, porque colocaram 

aquele número no centro, dentre outras perguntas. Foi então que eles começaram a 

construir o registro, explicando a estratégia utilizada para resolver esse problema. 

Smole, Diniz e Cândido (2007) relatam que os alunos podem ser 

convidados a exporem suas ideias sobre os jogos através de desenhos ou escrita de 

textos, bilhetes, cartas ou uma lista de dicas. 

 

Temos observado que os registros sobre matemática ajudam a 
aprendizagem dos alunos de muitas formas, encorajando a reflexão, 
clareando as ideias e agindo como um catalisador para as 
discussões em grupo. Os registros ajudam o aluno a aprender o que 
está estudando. (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2007, p. 20) 

 

As autoras apontam os benefícios que os registros trazem aos alunos. É 

por meio dessa ação que o aluno aprende aquilo que está estudando, pois tem a 

possibilidade de refletir sobre o que construiu, sobre as estratégias que utilizou e 

como conseguiu obter a solução. 

Ao término do texto, os dois relataram ter gostado muito de resolver este 

problema, porque ele era difícil e foi prazeroso. Tinham vontade de terminar, de 

resolver, além do que trabalhar com outro colega ajudava porque os dois pensavam 

juntos, ou seja, os dois se evolveram na atividade e tinham o objetivo de 

encontrarem a resposta. 
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Foi bastante surpreendente a expressão dessa dupla, pois os dois 

resolveram se unir porque nenhum deles gostavam de Matemática, então um 

ajudaria o outro.  

 

Problema 2: Brincando no Elevador.8 

Regra: Flávia pegou o elevador de sua casa e resolveu brincar. Ela 

desceu 5 (cinco) andares, depois subiu 6 (seis) andares e em seguida desceu 7 

(sete) andares e quando parou estava no 2º (segundo) andar. Qual andar Flávia 

estava há alguns minutos atrás, antes de começar a brincar?  

 

Figura 2 - Fotografia do problema “BRINCANDO NO ELEVADOR”. 

 
Fonte: PIBID/Pedagogia (2012) 

 

Esse problema foi elaborado para trabalhar o raciocínio lógico. Foi 

escolhido pela dupla Camila e Diego.  

Ao iniciar o problema percebi que a dupla não conseguia interpretar o que 

o se pedia. Eles buscavam fazer contas de adição e subtração a fim de obter a 

resolução do problema. Conforme eles faziam a soma dos andares percorridos, o 

                                                 
8
 Problema retirado da caixa temática PIBID/Pedagogia (2014) 
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valor obtido não era condizente com a quantidade de andares que o material 

fornecia, por exemplo: eles somaram o 5 (cinco) e o 7 (sete), (os dois números de 

andarem que a personagem desceu em dois momentos diferentes), mas o resultado 

da soma dava 12 e no material fornecido não continha o 12º (décimo segundo) 

andar. 

Após essa primeira estratégia, Camila pegou as regras do problema 

novamente e começou a ler sozinha, enquanto Diego fazia mais contas. Num 

determinado momento, Camila disse: 

 

Camila: - Diego! Pare! Pare! Estamos fazendo tudo errado. Veja só! Nós 
estamos fazendo contas de mais e o problema está falando que ela desceu, 
então a conta é de menos. 

 

Diego concordou balançando a cabeça e Camila foi falando a ordem dos 

números que ela havia criado com suas hipóteses, mas da mesma forma de quando 

utilizou a soma, com a subtração eles também não obtiveram resultados, pois os 

números segundo eles mesmos, não davam para subtrair. Por exemplo: Diego e 

Camila buscaram subtrair 5 – 7 e diziam: 

 

Diego: - Camila, não tem como, o 7 é maior que o 5. Não tem como tirar 7 de 
cinco, tem que ser ao contrário. 

 

Camila: Mas Diego, primeiro ela desceu 5 e depois 7. 

 

Os dois começaram a leitura da regra novamente, mas desta vez, 

comecei a questioná-los: O que o problema está pedindo? Ele fala em qual lugar 

Flávia começou? Ela só desceu? Depois dos questionamentos eles foram refletindo 

retomando as regras e verificando o que de fato o problema estava pedindo. 

 Smole, Diniz e Cândido (2007) afirmam que: 

 

É por meio da troca de pontos de vista com outras pessoas que a 
criança progressivamente descentra-se, isto é, ela passa a pensar 
por uma outra perspectiva e gradualmente, a coordenar seu próprio 
modo de ver com outras opiniões. (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2007, 
p. 13) 

 



48 

 

É por meio das ideias de outras pessoas que o aluno começa a se 

desenvolver, pois é com essa troca de experiências que acontecem situações 

possibilitando ao aluno pensar criticamente sobre seus pensamentos e o dos outros.  

Camila segurou a personagem do problema e começou a fazer as 

tentativas. Colocou a personagem no 9º (nono) andar e buscou fazer aquilo que o 

problema pedia, mas logo percebeu que não era naquele andar por não dar a 

distância do percurso. Após diversas tentativas, Diego e Camila chegaram à 

solução.  

Percebemos que os dois trabalharam juntos, falando e argumentando as 

posições que deveriam colocar a personagem. Smole, Diniz e Cândido (2007) 

apontam que: 

 

[...] sem a interação social, a lógica de uma pessoa não se 
desenvolveria plenamente, porque é nas situações interpessoais que 
ela se sente obrigada a ser coerente [...] diante de outras pessoas, 
sentirá a necessidade de pensar naquilo que dirá, que fará, para que 
possa ser compreendida. (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2007, p. 13) 

 

Conforme Camila foi fazendo suas tentativas, Diego foi perguntando o 

porquê que ela colocava a personagem naquele andar e conforme ela ia tentando 

explicar ele colocava sua ideia também. Quando concluíram, eles registraram o 

pensamento contando como conseguiram chegar ao resultado, colocando nos 

andares até encontrar o que dava certo. 

 

Problema 3: Compra divertida.9 

 

Regra: Decida quem irá começar o jogo (a estratégia para a escolha os 

alunos determinavam). Escolha seu indicador. Escolha dois objetos que você queira 

comprar, some o valor dos dois objetos e encontre o resultado de sua soma no 

quadro marcando-o com seu indicador. O vencedor será aquele que conseguir as 

primeiras três marcas numa mesma linha.  

 

 

 

                                                 
9
 Problema retirado da caixa temática PIBID/Pedagogia (2014) 
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Figura 3 - Fotografia do problema “COMPRA DIVERTIDA”. 

 

Fonte: PIBID/Pedagogia (2012) 

 

 

 Com esse problema, objetivamos trabalhar com o sistema monetário, um 

conteúdo trabalhado recentemente pela professora regente da turma. Os valores no 

quadro foram colocados com a soma de dois objetos que fossem diferentes. O jogo 

teria certo grau de dificuldade, pois não era simplesmente somar os objetos e sim, 

elaborar qual lugar gostaria de marcar ponto e escolher dentre tantos objetos qual 

teria o valor exato. 

Esse problema foi feito pela dupla Caio e Bárbara. Como já tinham 

resolvido outros problemas anteriormente, a dupla já se familiarizava com a 

interpretação, não sendo tão difícil compreendê-lo como foi com o primeiro 

problema. Já tinham descoberto que o problema não era só fazer uma adição ou 

subtração para chegar ao resultado. Era necessário compreender a história do 

problema. 

Percebemos na dupla um entusiasmo muito grande em fazer a soma 

respeitando o valor decimal dos números, em alguns momentos comentavam:  

 

Caio: - “Olha! Eu comprei esse brinquedo para dar de presente de natal para 
meu amigo...”  
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Bárbara:- “Eu escolhi esses objetos porque eu tinha pouco dinheiro...”. 

 

No entanto, os dois passaram bastante tempo com apenas duas 

marcações de cada. Muitas vezes eles repetiam o mesmo objeto, até que em um 

determinado momento Bárbara resolveu anotar os objetos que ela somava para não 

repetir e foi assim que ela conseguiu vencer, ou seja, elaborou uma estratégia para 

diferenciar seu jogo do parceiro. Para Smole, Diniz e Cândido (2007) é importante o 

aluno elaborar estratégias, pois não existe uma única estratégia para todos os 

problemas, mas sim, várias estratégias que podem ser usadas para resolver as 

situações problemas. Assim, cabe ao professor propor situações em que possibilite 

a criança elaborar estratégias diferentes para cada problema. 

Caio ficou surpreso com a maneira como a Bárbara fez para encontrar o 

resultado e pediu para recomeçar para que eles pudessem elaborar novas formas 

de marcar os pontos. 

Nesse problema a dupla já não apresentou mais tanta dificuldade em 

descrever sua estratégia, pois já haviam trabalhado aproximadamente 6 (seis) 

problemas antes desse.  

No final do problema Caio comentou:  

 

Caio: - “Agora estou ficando bom, agora pode ter qualquer problema na prova 
que eu vou conseguir fazer”. 

 

Caio começou a entender como era resolver um problema. Smole, Diniz e 

Cândido (2007) afirmam que quando o jogo é utilizado nas aulas de matemática, 

provoca no aluno uma “mudança significativa no processo de ensino aprendizagem, 

que permite alterar o modelo tradicional de ensino, o qual muitas vezes tem no livro 

e em exercícios padronizados [...] (p. 11)”.  

O entusiasmo de Caio foi crescendo ao se envolver com os problemas e 

desfrutar dos bons resultados alcançados e este envolvimento foi tão intenso que ele 

arriscou a criação de um problema que poderia ser colocado na caixa.  

Caio era um aluno que inicialmente demonstrou bastante resistência em 

resolver os problemas. Em relatos da professora regente, este já era o terceiro ano 

que ele freqüentava a 4ª série e que ela não sabia o que fazer para ajudá-lo, 

principalmente em matemática, pois ele não se interessava por nada. Afirmou que 
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acreditava que ele era capaz de compreender e resolver, mas que não tinha mais 

estratégias para fazer com que ele se interessasse. 

Mello (2007) ressalta que o educador deve intervir no desenvolvimento do 

aluno, provocando avanços que sozinho não conseguiria, ou seja, oportunizar para a 

criança a realização de algumas ações que estão além de sua capacidade. Ainda 

acrescenta que essa intervenção do adulto deve considerar o desenvolvimento real 

da criança e o nível de desenvolvimento proximal, sendo uma intervenção que 

possibilita o professor provocar o aprendizado no aluno. 

O problema sugerido por esse aluno no decorrer de nossa intervenção foi 

“Perdidas na trilha”. Durante uma das aulas do projeto, Caio chegou até a professora 

(pibidiana) e perguntou se ele poderia sugerir um problema para ser materializado. 

Respondemos ao aluno que ele poderia contribuir com um problema, perguntamos 

se esse problema já estava pronto. Caio falou que ainda não tinha escrito o 

problema, mas que ele poderia escrever naquele momento. 

A professora (pibidiana) acompanhou Caio na escrita do problema, ele foi 

falando as ideias que tinha para as regras do problema e a bolsista contribuía para a 

formulação do texto, auxiliando na sua elaboração. Quando o texto introdutório e as 

regras do problema estavam prontos, Caio sugeriu que o problema tivesse um 

formato de montanha, para que os obstáculos fossem encaixados de forma que 

atingissem o topo dessa montanha. 

O material foi construído por nós, professoras (pibidianas), e na semana 

seguinte o material já foi apresentado a esse aluno para que  visse e confirmasse se 

era daquela forma que havia pensado. Caio ficou bastante encantado com o 

material, mostrou satisfação ao ver o problema que ele havia criado pronto, 

materializado.  

Essa foi uma grande conquista e comprovou o problema desta pesquisa: 

Caio que antes não gostava de matemática, nem tão pouco sabia resolver 

problemas envolveu-se com os problemas materializados, descobriu novas 

estratégias, interagiu e aprendeu com outros colegas e percebeu que ele era capaz 

de resolvê-los pensando sobre eles, criando e não somente copiando ideias ou 

contas; acabou criando um novo material para caixa, um novo problema. 

Na verdade, a ação deste aluno foi de simples executor para um criador – 

realmente os materiais manipuláveis contribuem para o processo de aprendizagem 

no ensino de matemática! Eis o problema criado pelo Caio: 
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Problema 4: Perdidas na trilha.10 

 

 Maria e Ana são grandes amigas, certo dia elas resolveram brincar na 

trilha de um bosque escondidas, mas a mãe delas, que também eram amigas, não 

gostavam que elas brincassem sozinhas nessa trilha, pois era muito grande e fácil 

de se perderem.  

Mas o inevitável aconteceu, brincando de esconde-esconde, elas se 

separaram uma da outra e se perderam. Sendo assim você aluno, é o único que 

pode salvar as meninas e ajudá-las a encontrar o caminho da trilha.  

Para ajudar Ana e Maria, precisa de dois alunos, cada um fica 

responsável em ajudar uma amiga. Você deve passar pelos obstáculos resolvendo 

as multiplicações para levar Ana e Maria até o início da trilha. Ganha quem chegar 

primeiro no início da trilha. 

 

Figura 4 - Fotografia do problema “PERDIDAS NA TRILHA”. 

 

Fonte: PIBID/Pedagogia (2012) 

 

O interessante desse problema foi que Caio fez todo um contexto para 

que as personagens se perdessem e para que os alunos pudessem ajudá-las. Outro 

ponto interessante foi que Caio abordou, em alguns obstáculos, a multiplicação 

estava com o multiplicador e o multiplicando apresentados e o produto para ser 

                                                 
10

 Problema retirado da caixa temática PIBID/Pedagogia (2014) 
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descoberto, por exemplo, 9x5=? E em outros as ordens se invertiam, por exemplo, 

?x?=36. 

No dia que apresentamos o material para a turma, Caio logo falou: 

 

Caio: - Olha gente! Esse foi o problema que eu escrevi! 

 

Os alunos reagiram com empolgação para realizar o problema que um 

colega de sala havia produzido. A intenção que Caio teve em elaborar esse 

problema, segundo os relatos dele enquanto construía o texto, era de poder ajudar 

no conteúdo que ele tinha maior dificuldade, que era a multiplicação.  

Caio ficou esperando ansioso para ver quem começaria o problema que 

ele mesmo tinha elaborado. Bárbara e Ana resolveram escolher. Elas entenderam 

toda a regra do problema e logo começaram a resolver.  

Percebemos que quando o produto era para ser descoberto, elas 

demonstravam mais facilidade, por exemplo, quando eram as operações como 

9x5=?, as alunas resolviam com mais facilidade e mais rápido. Já quando o 

resultado era para calcular quais os números encaixariam nos pontos de 

interrogação era mais difícil, por exemplo, quando a operação para ser resolvida 

eram ?x?=36, as alunas demonstravam mais dificuldade para encontrar o resultado. 

Aos poucos elas foram compreendendo e elaborando suas estratégias 

para avançar os obstáculos. Todos da turma quiseram jogar. Caio ficou bastante 

feliz ao ver que tinha feito um problema e que era difícil para os colegas resolverem.  

Segundo Mello (2007) a aprendizagem é resultado do “[...] processo ativo 

por parte do sujeito [...] em relação ao objeto a ser apropriado, uma atividade que 

reproduza [...] os traços essenciais da atividade para a qual o objeto foi criado” (p. 

11), ou seja, segundo a mesma autora, a criança aprende fazendo sua própria 

atividade, criando, procurando fazer sozinha aquilo que ela aprendeu a fazer com 

outros. 

Foi muito gratificante ver que este aluno elaborou o problema sozinho e 

que por meio desse problema ele superou suas dificuldades no conteúdo 

matemático. Comprovamos com isso o que Mello (2007) relata em seu texto, a 

aprendizagem se dá quando o sujeito se torna ativo em seu processo, ou seja, ele 

apropria dos conhecimentos que já possui com os que adquiriram por meio de trocas 

de experiências e com as vivências com outras pessoas.   
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Mediante narrativas e expressões dos alunos que mencionamos neste 

capítulo, consideramos que vencemos o desafio de envolver os alunos no processo 

de aprendizagem na resolução de problemas e trazer um significado  diferente para 

os alunos sobre o ensino da matemática. 

Em alguns momentos ficamos apreensivas com medo de que 

desistissem, ou se frustrassem com o erro ou a derrota, mas ao contrário do que 

pensávamos, buscaram jogar novamente para superar o erro, compreendendo 

melhor o problema e elaborando  novas estratégias.  

Alguns alunos mostraram certa resistência ao iniciar os jogos ou 

problemas, antes mesmo que tivessem contato com o material.  Esses alunos não 

queriam iniciar a atividade, pois alegavam que não sabiam matemática, que ela era 

sempre chata e difícil e que eles gostavam mesmo era de desenhar, ou de fazer 

Educação Física.  

Percebemos neste momento, que a resistência que sentiam era o medo 

de não conseguir fazer, medo de errar. Conversamos com os alunos, pedindo para 

que eles experimentassem jogar e que depois eles poderiam dizer se gostavam ou 

não da proposta que estava sendo abordada.  

Estes alunos escolheram o grupo que gostariam de ser inseridos, 

inicialmente por afinidade. Ao iniciarem as atividades, percebemos certa dificuldade 

em compreender o que o problema pedia, mas conforme os alunos do grupo 

ajudavam na compreensão do mesmo, eles foram se envolvendo até obterem o 

resultado do problema. A maior dificuldade encontrada nesses alunos foram a parte 

do registro. Eles muitas vezes colocavam uma pequena frase, por exemplo: “Eu fui 

tentando até conseguir”, nesse momento, nós professoras (pibidianas) sentávamos 

ao lado do aluno e íamos questionando o que ele tinha feito durante todo o 

processo, dessa forma o aluno conseguia descrever qual foi sua estratégia para 

obter o resultado do problema. 

Narramos neste trabalho apenas algumas das diversas situações que 

ocorreram durante esse período de realizações das atividades desenvolvidas no 

subprojeto LITEMÁTICA: Resolver problemas não é problema, dentre elas, as que 

mais marcaram. Haveria ainda inúmeros fatos para serem narrados e que foram 

desfrutados por nós em várias situações durante as realizações das ações do 

projeto PIBID/Pedagogia e que também poderiam se estender para análises futuras. 
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4 CONSIDERAÇÕES 

 

O ensino da Matemática nos dias de hoje tem sido um assunto de grande 

importância para se pesquisar, pois ela está inserida no cotidiano de todos os 

indivíduos desde os primeiros anos de vida, além de contribuir para desenvolver 

habilidades nos alunos que contribuirão para sua vida pessoal e escolar. 

Autores como Miguel (2005) menciona que a matemática é utilizada muito 

antes de se entrar no âmbito escolar, ela faz parte do cotidiano de todas as pessoas 

desde muito pequeno, mas é pouco trabalhada na Educação Infantil e Anos Iniciais. 

Zimer (2010) relata que a Matemática vem sendo modificada no decorrer do tempo e 

muitas metodologias vêm surgindo.  

Mediante essas afirmações buscamos pesquisar a contribuição dos 

materiais manipuláveis na resolução de problemas para os alunos dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, tendo como problema de pesquisa: Como esses materiais 

manipuláveis auxiliam os alunos na compreensão e na resolução de problemas? 

Os estudos realizados nesta pesquisa fundamentaram as ações 

realizadas para que o problema fosse respondido. Fez-se necessário a 

compreensão da teoria que norteou esse trabalho, pautado em Vygotsky, na teoria 

Histórico-Cultural. Essa teoria considera a criança como um ser em construção que 

possui uma capacidade ilimitada de aprender, de desenvolver-se e de se humanizar, 

através de suas vivências, nas trocas de experiências, relações com outros 

indivíduos e com a cultura na qual está inserida. 

Condizentes com essa teoria buscamos compreender como o ensino da 

matemática relacionando com a teoria Histórico-Cultural contribui com a 

aprendizagem desta área do conhecimento.   

Por meio dos estudos teóricos, observamos que a matemática, quando 

trabalhada de forma que demonstre ao aluno significado naquilo que lhe é ensinado, 

promove um envolvimento do aprendiz em seu processo de aprendizagem.  

 A matemática é uma disciplina que trabalha com o aluno na vida escolar 

e também contribui para a vida pessoal. É uma área do conhecimento que possibilita 

ao indivíduo criar hipóteses, estratégias, estimula o raciocínio lógico para resolver 

problemas tanto na vida pessoal quanto na escolar. Porém, toda a aprendizagem 

necessita de uma mediação, de um parceiro mais experiente, estamos falando neste 
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caso do professor, que possibilita ao aluno experiências que despertem a 

necessidade da busca pelo estudo, da busca pelo conhecimento científico.   

Muitos estudiosos e intelectuais têm pensado em metodologias com o uso 

de materiais manipuláveis, que contribuem para que esse aprendizado aconteça e 

mediante esses estudos, eles apontam tendências que auxiliam nessa 

aprendizagem, dentre elas encontram-se a Tendência de Resolução de Problemas.  

A resolução de problemas é uma tendência que segundo Dante (2010) é 

necessário ao aluno, para que ele possa desenvolver habilidades distintas, 

investigar e buscar a comprovação dos resultados obtidos, e também comparar os 

diferentes caminhos que utilizou para obter essa solução.  

O objetivo é proporcionar uma atividade ao aluno que crie hipóteses, 

estratégias, além de viabilizar uma aula que promova o diálogo, a troca de 

experiências, pois assim, ele terá a chance de pensar e repensar em suas 

estratégias, possibilitando com isso, mudar ou reelaborar seu pensamento. Essa 

aprendizagem não fica só no campo educacional, ela também servirá para a vida 

pessoal do indivíduo para que ele possa resolver os problemas do cotidiano.  

Não estamos nos referindo à resolução de problemas simples, ou seja, 

problemas em que os alunos somente aplicam uma ou duas operações para 

resolvê-los. Referimo-nos a problemas que exigem interpretação, análise e reflexão 

da situação e que promova muitas formas de se chegar a um resultado.  

Estes problemas são aprendidos. Os alunos precisam aprender a resolver 

problemas e para que isso ocorra inicialmente consideramos os materiais 

manipuláveis como ótimos recursos metodológicos neste processo.  

Os materiais manipuláveis contribuem para as aulas de matemática 

possibilitando um ambiente diferente, quebrando aquele silêncio que muitas vezes 

prevalece nas salas. Um silêncio que impede a troca de informações. Ao utilizar os 

materiais manipuláveis, aguçamos a curiosidade e a necessidade em atingir 

determinado objetivo, ou seja, vontade em resolver uma determinada situação.  

Acreditamos que possibilitar uma aprendizagem significativa na vida de 

um aluno é de grande importância e o professor tem a possibilidade de propiciar um 

ambiente em que o aluno aprenda, se humanize e se desenvolva em sala de aula.  

Utilizamos como metodologia a pesquisa-ação e estudo bibliográfico dos 

referenciais teóricos de autores como Smole; Diniz e Candido (2007), Dante (2010), 

Nacarato et.al. (2009), Mello (2007), dentre outros.  
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Foi neste sentido, que pensamos nas ações que desenvolvemos no 

PIBID, para dar sentido para a aprendizagem dos conceitos matemáticos. Através 

da participação no PIBID, elaboramos um planejamento para que trabalhássemos a 

resolução de problemas com a utilização dos materiais manipuláveis.  

Criamos e materializamos problemas para serem aplicados aos alunos 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Ao iniciar as observações e participações 

nas salas de aula, nos deparamos com alunos insatisfeitos com a Matemática, 

considerando-a difícil e chata, somente uma minoria do grupo gostava e a 

considerava fácil.  

Sentimos então desafiadas a mudar esse conceito que os alunos tinham 

sobre a Matemática, lembramos que em nossos estudos havia tendências que 

contribuíam para uma aula significativa, estudando Dante (2010) compreendemos a 

importância da resolução de problemas e como poderíamos trabalhar com os 

problemas. 

Planejamos, estudamos e escolhemos os problemas que aguçassem a 

curiosidade dos alunos, sabíamos que os mesmos não gostavam da Matemática e 

isso nos levou a escolher minuciosamente esses problemas.  

Ao iniciarmos o trabalho percebemos nos primeiros dias a diferença nas 

aulas. No início, os alunos apresentaram bastante dificuldade em interpretar o 

problema, necessitando da nossa mediação para compreendê-los. Também 

apresentaram dificuldade em descrever a estratégia utilizada para obter o resultado 

do mesmo. Porém, com o decorrer das aulas, das trocas de experiência entre os 

alunos, gradativamente eles foram se familiarizando, compreendendo a forma que 

eles utilizavam para resolver o problema desde o início até a sua conclusão. 

Recordando o objetivo do trabalho que era analisar a contribuição dos 

materiais concretos e manipuláveis para a resolução de problemas para os alunos 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e respondendo o problema de pesquisa 

consideramos que os materiais manipuláveis fizeram a diferença e contribuíram para 

que os alunos compreendessem como resolver e pensar sobre os problemas 

matemáticos.  . 

Com as experiências vivenciadas percebemos que os materiais 

manipuláveis contribuíram para a resolução de problema, pois, trouxeram o lúdico 

na sala de aula, aguçou a curiosidade dos alunos em compreender aquilo que o 

problema solicitava.  
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Conforme os alunos iam jogando para procurar resolver as propostas, 

eles iam mudando as estratégias, pensando sobre a melhor forma de resolução, 

buscando os conceitos matemáticos adquiridos para que a solução acontecesse.  

Além de ter possibilitado a troca de experiência entre os alunos, o diálogo 

começou a acontecer. Eles  questionavam aquilo que não entendiam, ouviam outros 

colegas do grupo que tinham ideias diferentes ou que tinham um maior 

conhecimento nos conceitos matemáticos e com isso elaboravam juntos as 

hipóteses para os problemas. 

Identificamos que para esses alunos as aulas tornaram motivadoras, eles 

tinham vontade em se empenhar mais para obter o resultado. Não houve alunos que 

desistiram de encontrar a resolução do problema, ao contrário, buscaram pesquisar 

e trocar experiências com outros indivíduos para elaborarem suas próprias 

estratégias. 

Percebemos nos alunos a satisfação em ver que a matemática era 

diferente daquilo que muitos pensavam inicialmente, que o chato e o difícil haviam 

mudado em seu conceito e que a matemática era de grande importância na vida 

pessoal. 

Não vamos esquecer algo que nos marcou muito, o fato de um aluno, 

contou que ele “não gostava de matemática, que tudo era difícil, que ele não sabia 

nada, não sabia nem “continhas”, elaborou um problema para que nós pudéssemos 

materializar e os amigos da sala de aula  resolvessem. O problema ganhou o nome 

de “Perdidas na Trilha”, todos os alunos da sala dele jogaram,como também de 

outra escola e que  de forma geral, a maioria dos alunos gostaram muito. O 

problema foi bem elaborado, ele fez um contexto para ser interpretado e não deixou 

a resposta clara.   

Foi gratificante ver no rosto desse aluno a satisfação que ele sentiu ao 

verificar que seus colegas estavam pensando, tentando resolver, criando suas 

estratégias para chegar à conclusão do problema que ele próprio havia construído. 

Sentiu-se capaz de fazer algo que ajudassem seus amigos e a si mesmo. 

Esse aluno se envolveu com a aprendizagem. Pensou num problema que 

contribuísse para o seu aprendizado e dos colegas de sala no conteúdo que tinham 

dificuldade, neste caso, a multiplicação.  

Em todos os momentos vivenciados nessa experiência, refletimos sobre 

como os professores podem contribuir na vida de seus alunos, possibilitando um 
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ambiente de crescimento, de humanização, de relação entre indivíduos, de trocas de 

experiências, de situações que permitam a criticidade e a criatividade. 

Toda essa experiência permite refletir sobre o que Paulo Freire retrata 

“[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p.22), e foi isso que buscamos 

realizar e de fato conseguimos bons frutos. 

Durante a efetivação desta pesquisa, outras inquietações surgiram: Qual 

a visão do professor ao trabalhar com essa tendência? Eles de fato estão 

preparados? Como a resolução de problemas é trabalhada nas salas de aula? O 

trabalho com a resolução de problemas é iniciado em qual ano? O que poderia ser 

feito para que os professores compreendam a importância de um trabalho pautado 

nessas novas tendências, permitindo refletir sobre sua prática e sua concepção de 

Matemática? Estes questionamentos podem servir de possíveis temas para futuras 

pesquisas. 

Por fim, demonstro o meu imenso crescimento na vida acadêmica ao 

finalizar, mesmo que parcialmente, esse trabalho. A cada leitura, estudo, debate e 

troca de experiência com colegas acadêmicos, professores e orientadores, no 

estágio e na participação em projetos pude perceber a mudança na minha forma de 

pensar, de construir meu conhecimento, de repensar em minha prática.  

Outro fator importante foi a mudança na visão que tinha com a profissão. 

Antes era um curso para aprender a ensinar, para poder passar ao aluno tudo o que 

ele precisava saber, hoje a visão é saber que não ensino, que não faço o aluno 

conhecer, mas que crio situações em que ele possa aprender, produzir e construir 

seu conhecimento. 

As experiências vivenciadas no PIBID abriram meu olhar para atuar em 

sala de aula, me proporcionou uma vasta experiência no âmbito escolar, vivenciando 

a prática, podendo trocar experiências com outros profissionais, a errar e pensar no 

erro como um processo para mudanças, a compreender que dentro de uma sala 

existem diversos tipos de alunos, com suas culturas, com suas individualidades, 

dificuldades e que nesse misto de pessoas podemos contribuir com a aprendizagem 

significativa desses alunos e também aprender. 

 Chegando ao final desse processo, considero-me realizada, pois é 

gratificante perceber o quanto o trabalho realizado no PIBID, que utilizei como fonte 
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de pesquisa, possibilitou a mudança na visão que os alunos tinham a respeito da 

matemática e da importância dela para sua vida.  

Acredito também ter contribuído para as professoras da sala e da escola 

em que trabalhamos, apresentando-lhes estratégias de ensino que não eram 

conhecidas e nem utilizadas por elas, proporcionando-lhes oportunidade para 

repensar no conceito matemático que obtinham.  

Conciliar as experiências de um projeto, neste caso o PIBID, com a 

elaboração desta pesquisa foi muito gratificante e de grande crescimento 

acadêmico, profissional e pessoal. Passei por experiências que não teria igual 

oportunidade se não tivesse participando deste projeto.  

A pesquisa se tornou parte de minha experiência de vida, poder vivenciar 

as conquistas e desenvolvimento dos alunos por meio da nossa mediação e da 

relação que tiveram entre os alunos/alunos, alunos/professor e alunos/pibidianas é 

algo extremamente inesquecível.    
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