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YIN, Lin Tzu. Alfabetização e letramento em Matemática: ensino fundamental de 

nove anos. 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta a abordagem de implementação do ensino fundamental de 

nove anos, tendo como objetivo compreender a importância da alfabetização 

matemática nos anos iniciais. Nesse sentido, trouxemos a contribuição de alguns 

autores – Batista (2005 e 2007); Guarnieri e Vieira (2010); Kramer (2006); Soares 

(1998, 2003 e 2004); dentre outros. O estudo apresenta um breve percurso do ensino 

fundamental com nove anos, dentro disso, a educação matemática, os métodos de 

ensino, a alfabetização e letramento em matemática. Este trabalho utilizou-se da 

pesquisa qualitativa, pois é a análise profunda de uma unidade de estudo. Foram 

aplicados questionários para as dez docentes de 1º e 2º ano de ensino fundamental 

em três escolas municipais de Londrina, foi analisado a formação profissional, o 

entendimento destes profissionais na diferença entre alfabetização e letramento em 

disciplina de matemática, a utilização das estratégias de ensino, o uso de materiais 

didáticos durante sala de aula. Por meio das respostas obtidas do questionário, toma 

importância as atividades lúdicas na escola que contribuem para a aprendizagem 

significativa, de qualidade, onde poderá haver a motivação na busca do conhecimento. 

Os alunos sentem-se desafiados e assumem uma postura de aprendizes, de 

investigadores. E também, foi relatado sobre os benefícios com o uso dos materiais 

concretos e dos jogos na educação Matemática dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

Palavras-chave: Ensino fundamental de nove anos. Alfabetização Matemática. 

Letramento. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUMÁ RIO 

 

1. INTRODUÇÃO...........................................................................................09 

 

2. O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS.........................................13 

 

3. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL..............................................................................................20 

3.1  RESOLUÇÃO DE PROBLEMA...........................................................................21 

3.2  TÉCNICAS LÚDICAS NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA........................................24 

 

4. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM MATEMÁTICA........................27 

 

5. METODOLOGIA..........................................................................................31 

5.1 ALFABETIZAÇ Ã O E LETRAMENTO: O OLHAR DOS DOCENTES..............................31 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................48 

 

REFERÊNCIAS...............................................................................................50 

 

APENDICE A – Questionário.........................................................................55 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇ Õ ES 

 

Quadro 1 – Sistema da Educação Básica....................................................16 

Quadro 2 – Sistema de nível do ensino fundamental...................................18 

Quadro 3 – Tempo de atuação na área docência e da disciplina trabalhada 

semanalmente...............................................................................................32 

Quadro 4 – Noções dos docentes em relação aos termos alfabetização e 

letramento......................................................................................................33 

Quadro 5 – Relação do material concreto com o conteúdo..........................38 

Figura 1 – Atividade do aluno(a) do 1º ano...................................................41 

Figura 2 – Atividade do aluno(a) do 1º ano...................................................42 

Figura 3 – Atividade do aluno(a) do 2º ano...................................................43 

Figura 4 – Atividade do aluno(a) do 2º ano...................................................44 

Figura 5 – Atividade do aluno(a) do 2º ano...................................................45 

Figura 6 – Atividade do aluno(a) do 2º ano...................................................46 

Figura 7 – Atividade do aluno(a) do 2º ano...................................................47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinonimos.com.br/sistematizacao/


9 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A alfabetização e letramento relativos ao ensino de nove anos são pontos de 

interesse de meus estudos a partir de questões levantadas em disciplinas e estágios 

que realizei durante o curso de Pedagogia. Este tema foi indicado como possibilidade 

de compreender a aprendizagem Matemática dos alunos dos anos iniciais, de 

entender como a criança constrói conceitos por meio de vivências e dentro da escola 

como os professores possibilitam o avanço cognitivo aos alunos. 

Desde o início de suas vidas, as crianças estão imersas em um mundo do qual 

os conhecimentos matemáticos fazem parte do cotidiano. Elas participam de uma 

série de situações que envolvem os números, relações entre quantidades, noções 

sobre espaço. 

Segundo Kramer (2006), o ensino fundamental de nove anos constitui uma 

importante conquista para as populações infantis e para as famílias, e uma ação 

necessária para promover a equidade no atendimento às crianças de seis anos, 

sobretudo em redes de ensino que ainda não ofertam a educação infantil. 

Sabemos que após a implementação do período de nove anos para o Ensino 

Fundamental, que assegura o acesso da criança a partir dos seis anos de idade, um 

dos pontos relevantes desse processo é que a criança tenha um tempo maior de 

convívio escolar e que possa desenvolver e qualificar suas oportunidades de 

aprendizagem. Mas também, provoca uma série de demandas sobre o que e como se 

deve ou não as ensinar nas diferentes áreas do currículo. 

Na minha fase inicial do ensino fundamental ocorreu o rompimento na 

aprendizagem dos meus seis para os sete anos de idade e depois uma imersão 

inevitável de duas culturas bem diferentes, a de Taiwan, na minha cidade natal, 
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Pingtung e a do Brasil, sendo que em novembro de 1998, com 6 (seis) anos de idade, 

cheguei a São Paulo primeiro, depois me mudei para Londrina, onde moro até hoje, 

pois no começo, eu não sabia nada da língua portuguesa. O adequado seria passar 

pela educação infantil para ter a base, porém, comecei com a primeira série (escola 

estadual de Londrina) da época que tinha estudado até o primeiro semestre no país 

onde nasci. De ouvir várias vezes o som das palavras quando alguém falava, aprendi 

a falar aos poucos, e de memorizar as ordens das letras nas palavras, aprendi a 

escrever, tudo atrasado em comparação com as crianças da mesma idade. 

O período da minha aprendizagem matemática não foi simples. Eu precisava 

entender o significado das palavras do exercício para resolvê-lo, isso necessitava um 

tempo para aprimorar, no entanto, sem o acompanhamento da professora, eu não 

tinha motivação em fazer os cálculos, então, esperava a professora dar a resposta ao 

final, sem entender o procedimento do exercício. Ou quando tinha que decorar as 

tabuadas de multiplicação de 2 a 9, a professora chamava todos os alunos para 

formar uma fila na mesa dela, e perguntar quanto é ( ) X ( ). Quem sabia a resposta 

certa iria ao final da fila a espera da sua vez novamente, e para quem não acertasse a 

resposta, ela batia com a régua nas palmas da mão. 

A partir dessas experiências próprias, percebemos que às vezes a docente tem 

um número muito alto de alunos em sala de aula, sendo que os professores têm 

muitas dificuldades para atender todos os alunos, principalmente aqueles que 

necessitam de um atendimento mais específico. 

No ensino de Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental é importante 

e preciso considerar a infância, e através de atividades lúdicas aprimoramos o 

conhecimento científico e ampliamos o conhecimento de mundo das crianças, é 

necessário priorizar essa essência. 
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Assim, de acordo com Moreno e Paschoal (2009) que apoiam uma educação 

com respeito nos direitos da criança, propiciar a formação de um professor qualificado, 

ter um espaço rico em estímulos e agradável aos olhos das crianças, um tempo bem 

planejado capaz de satisfazer as necessidades delas, à construção de novos saberes, 

à descoberta do mundo ao seu redor, a brincar e ser feliz nesta fase da vida que 

obtenha toda a atenção dos adultos com a fase da infância. 

No entanto, não será o aumento da permanência na escola que possibilitará à 

criança a obtenção e a aprendizagem dos bens culturais e sociais da humanidade, 

mas sim a qualidade do ensino desenvolvido em sala de aula.  Por isso que muitas 

vezes, o papel do professor consiste em entender a proposta de trabalho desse ano 

adicional, respeitando a infância e seu desenvolvimento. 

Dessa forma, apresentamos o problema que será discutido e analisado nesta 

pesquisa: Analisar o que é a alfabetização e letramento em matemática diante da 

organização pedagógica para o ensino fundamental de nove anos. Como objetivo 

geral, compreender a importância do ensino de matemática nos anos iniciais e como 

objetivo específico compreender a legislação do ensino de nove anos do ensino 

fundamental e descrever a pesquisa de campo que foi aplicada em formato de 

questionário aos 10 docentes de três escolas municipais que ensinam para turma de 

1º e 2º ano do ensino fundamental de verificar o entendimento na diferença entre 

alfabetização e letramento em disciplina de matemática, quais estratégias de ensino 

foram utilizadas, se há frequência de uso dos materiais didáticos na sala de aula. 

Esse trabalho foi dividido em quatro capítulos, sendo que o primeiro capítulo 

aponta como foi à expansão do ensino fundamental de oito para nove anos e a 

inclusão das crianças com seis anos de idade, assim, por meio de uma retrospectiva 

histórica e social, destacamos os pontos mais relevantes para análise do problema 

proposto. 

http://www.dicio.com.br/obtencao/
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No segundo capítulo, abordamos sobre a educação matemática nos anos 

iniciais de ensino fundamental, como seria a didática dessa disciplina em sala de aula, 

com a utilização das estratégias tal como resolução de problemas e técnicas lúdicas 

na aprendizagem matemática. 

No terceiro capítulo, ressaltamos a alfabetização e letramento em matemática, 

que mostra a definição dos dois, a importância no âmbito escolar e na vida cotidiana 

dos alunos. 

O último capítulo apresenta a pesquisa qualitativa que foi realizada com as 

entrevistas, analisamos como está se efetivando o processo de alfabetização nas dez 

escolas municipais pesquisadas, por meio de dados dos questionários com as 

professoras que atuam no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental.  
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2. O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

Por que o ensino fundamental com extensão de nove anos? De acordo com 

Arelaro, Jacomini e Klein (2011), desde os anos 1970 fundamentados nas teorias 

“compensatórias”, os programas foram organizados para possibilitar que as crianças - 

em especial, as nascidas nos espaços socioeconomicamente carentes - 

frequentassem um ano de pré-escola para se “ambientarem” com as exigências que 

lhes seriam feitas no ano inicial do ensino fundamental, quando o processo de 

alfabetização formal e sistemático se inicia. Era a maneira de 

“habituar” as crianças a sentar-se em carteiras e mesinhas, ter 

familiaridade com brinquedos pedagógicos com letras e números, ter 

disciplina, concentração e organização, enfim, preparar-se 

“culturalmente” para o início do trabalho alfabetizador, “compensando” 

suas defasagens socioculturais, eram seus objetivos principais 

(ARELARO, JACOMINI E KLEIN, 2011, p. 38). 

No entanto, essa teoria compensatória direcionada à pré-escola foi revista à luz 

da construção de uma identidade da educação infantil como etapa da Educação 

Básica, não se relaciona somente à preparação das crianças para o início ou 

consolidação da alfabetização no ensino fundamental. 

De acordo com Arelaro, Jacomini e Klein (2011), o argumento predominante 

nas justificativas do Ministério da Educação (MEC) sobre o ensino fundamental de 

nove anos é o de que garante a ampliação do direito à educação para as crianças de 

seis anos de idade, especialmente para as que não tinham condições e/ou não 

tiveram acesso anterior às instituições educacionais, pois, naquele momento, foi 

observado que as crianças de seis anos das classes média e alta já estavam 

matriculadas em escolas e que seria necessário inserir as crianças com dificuldade de 

acesso ao ensino público. 
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A consideração de que as crianças de 6 anos ainda estavam fora da 

escola, seja pela não obrigatoriedade ou por não existir oferta de 

vagas suficientes na educação infantil pública, gerou um aparente 

consenso de que o ensino fundamental de nove anos garantiria um 

maior número de alunos matriculados nas escolas brasileiras e, 

portanto, asseguraria a essas crianças a efetivação do seu direito à 

educação (ARELARO, JACOMINI E KLEIN, 2011, p. 38). 

De acordo com o documento da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(2010), a educação brasileira passa por transformações no desenho estrutural da 

organização da Educação Básica. Desde 2005, o país vem administrando a 

ampliação do ensino fundamental com nove anos de duração, para crianças a partir 

de seis anos de idade. 

Em 2005 foi promulgada a primeira lei específica do Ensino 

Fundamental de nove anos, a lei nº 11.114/05, que altera o artigo 6º da 

LDB, tornando obrigatória a matrícula da criança aos seis anos de 

idade no Ensino Fundamental. Enquanto esta lei modifica a idade de 

ingresso neste nível de ensino, a lei nº 11.274/06 trata da duração do 

Ensino Fundamental, ampliando-o para nove anos, com matrícula 

obrigatória aos seis (PARANÁ , 2010, p. 9). 

A intenção dessa medida é diminuir os índices de fracasso escolar, pela 

garantia de que todas as crianças tenham um tempo acrescentado de convívio escolar 

e social. A argumentação de ensino fundamental de nove anos, com essa ampliação 

do período de escolarização obrigatória, partiu da constatação do ingresso tardio das 

crianças dos setores populares na escola. Pois, muitas vezes, a matrícula de algumas 

crianças era opcional, resultando no não oferecimento de vagas para atender à 

demanda dessa população. 

Conforme o processo de implementação do Ensino Fundamental de nove anos 

o mesmo exige tratamento político, administrativo e pedagógico, uma vez que o 
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objetivo principal dessa ampliação é “assegurar a todas as crianças um tempo mais 

longo de convívio escolar com maiores oportunidades de aprendizagem” (BRASIL, 

2006, p. 7). Com isso, os educadores se mobilizaram em busca de novos saberes, 

competências e habilidades para trabalharem com essa nova proposta. 

Nesse sentido, ao incluir as crianças de seis anos no Ensino Fundamental, 

antecipa-se também sua inserção no “processo de aquisição e apropriação do 

sistema de escrita, alfabético e ortográfico” (SOARES, 2003, p. 10), visto que a leitura 

e a escrita são habilidades fundamentais para a construção de conhecimentos, tanto 

na escola como fora dela, e o sucesso do aluno nesse processo é determinante no 

percurso de sua vida escolar e no prosseguimento dos seus estudos. 

Com a indicação pela faixa etária dos 6 aos 14 e não dos 7 aos 15 anos, para o 

ensino fundamental de nove anos, segue a tendência das famílias e dos sistemas de 

ensino em inserir aos poucos as crianças de seis anos na rede escolar. Porém, essa 

inserção não significa transferir para essas crianças os conteúdos e atividades do 

tradicional primeiro ano, mas sim planejar uma nova estrutura de organização dos 

conteúdos, considerando o perfil dos alunos, além de não poder constituir-se em 

medida meramente administrativa. 

Para entender melhor a organização da Educação Básica, encontra-se dividida 

nas seguintes etapas: 

 

QUADRO 1 – Sistema da Educação Básica 

Etapa da Educação 

Básica 

Idade prevista na 

matrícula 

 

Duração 

Educação Infantil:  

Creche  

Pré-escola 

Até 5 anos de idade: 

Até 3 anos  

4 e 5 anos de idade 

 

 

------------------------ 
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Fonte: Artigo 29, 32 e 35, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9.394/96. 

Disponível <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm> 

Na organização do ensino fundamental de nove anos, a regulamentação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, a origem era o Ensino de Primeiro Grau, 

que promoveu a união dos antigos, curso primário (com quatro a cinco anos de 

duração), e do curso ginasial, com quatro anos de duração, este último considerado, 

até 1971, ensino secundário. 

A duração obrigatória do ensino fundamental foi ampliada de oito para nove 

anos, pelo Projeto de Lei nº 3.675/04, transformado na Lei Ordinária nº 11.274/2006, 

passando a abranger a Classe de Alfabetização (fase anterior à 1ª série, com 

matrícula obrigatória aos seis anos) que, até então, não fazia parte do ciclo obrigatório 

(a alfabetização na rede pública e em parte da rede particular era realizada 

normalmente na 1ª série). 

No mesmo ano de 2005, um parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

reforçou que só poderiam ser matriculados estudantes com 6 anos completos até o 

início do ano letivo. Em 2010, duas resoluções do CNE estabeleceram a data de 

corte etário até 31 de março.  

Lembrando que no Estado do Paraná, neste ano de 2015 com vistas às 

matrículas de 2016, houve uma alteração de normas para a entrada de crianças de 6 

anos. No fim de junho (2015), entrou em vigor a Lei Estadual nº 18.492/2015, que 

instituiu o Plano Estadual de Educação (PEE) e estabeleceu a data-corte de 31 de 

Ensino Fundamental: 

Anos Iniciais  

Anos Finais 

De 6 a 14 anos de idade: 

6 a 10 anos  

11 a 14 anos 

 

Nove anos: 

5 anos  

4 anos 

Ensino Médio: 

1º ano  

2º ano  

3º ano  

De 15 a 17 anos: 

15 anos  

16 anos  

17 anos 

 

 

 

3 anos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o


17 

 

 

março, em consonância com as normativas do Conselho Nacional de Educação 

(CNE). Essa lei revogou a norma anterior que permitia matrícula no Paraná para 

crianças nascidas em qualquer mês. No ano seguinte, 2016, será um período de 

transição, e a data-corte no Paraná passa a ser 31 de março. As crianças que 

completarem 6 anos até essa data, poderão ser matriculadas no 1º ano do ensino 

fundamental. As demais terão que aguardar até o ano seguinte e permanecer nas 

turmas da educação infantil. 

Como ponto de partida, para garantir uma nomenclatura comum às múltiplas 

possibilidades de organização desse nível de ensino, conforme o art. 23 da LDB nº 

9.394/96, sugere-se que seja mencionado dessa maneira: 

 

QUADRO 2 – Sistema de nível do ensino fundamental  

Fonte: Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos - Ministério da educação (Secretaria de 

educação básica) 

Na prática, a organização do ensino fundamental se divide em dois ciclos. O 

primeiro que corresponde aos Anos Iniciais (1º ano ao 5º ano), que é desenvolvido em 

classes com um único professor regente. O segundo ciclo corresponde aos Anos 

Finais (6º ano ao 9º ano), nos quais o trabalho pedagógico é desenvolvido por uma 

equipe de professores especialistas em diferentes disciplinas. 

Ensino Fundamental Ciclos Idades 

Classe de alfabetização (CA) =  

1ª série =  

2ª série =  

3ª série =  

4ª série =  

5ª série =  

6ª série =  

7ª série =  

8ª série =  

1º ano 

2° ano 

3° ano 

4° ano 

5° ano 

Anos Iniciais - 

1º ano ao 5º 

ano 

6 anos 

7 anos 

8 anos 

9 anos 

10 anos 

11 anos 

12 anos 

13 anos 

14 anos 

6° ano 

7° ano 

8° ano 

9° ano 

 
Anos Finais - 
6º ano ao 9º 

ano 

http://www.sinonimos.com.br/sistematizacao/
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Nos primeiros anos, as crianças e adolescentes são estimulados por meio 

de atividades lúdicas, jogos, leituras, imagens e sons, principalmente no primeiro nível. 

Por meio dos vários processos pedagógicos, busca-se conduzir a criança ao 

conhecimento do mundo pessoal, familiar e social. Borba (2007) enfatiza que as 

grades de horários, a organização dos conteúdos e das atividades devem abrir 

espaço para que se possa, junto com as crianças, brincar e produzir cultura. De 

acordo com a autora, é preciso considerar a brincadeira como uma atividade que 

articula processos de aprender, desenvolver-se e conhecer. 

Já nos anos finais, os adolescentes aprofundam os conhecimentos adquiridos 

no ciclo anterior e iniciam os estudos das matérias que serão a base para a 

continuidade no ensino médio. Todas essas fases são delicadas e repletas de 

mudanças, nas quais os jovens começam a buscar sua autonomia, e isso deve ser 

também contemplado em sala de aula. 

Segundo Brasil (2007), afirma-se que  

o ingresso dessas crianças no ensino fundamental não pode 

constituir-se numa medida meramente administrativa. É  preciso 

atenção ao processo de desenvolvimento e aprendizagem delas, o 

que implica conhecimento e respeito às suas características etárias, 

sociais, psicológicas e cognitivas (BRASIL, 2007, p. 6). 

É  durante esse período de vida escolar que a criança adquire os 

conhecimentos mínimos necessários para uma cidadania completa. Serve também 

para tomada de consciência sobre o futuro profissional e área do conhecimento que 

melhor se adapte. 

“A ampliação do ensino fundamental para nove anos significa, também, uma 

possibilidade de qualificação do ensino e da aprendizagem da alfabetização e do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_L%C3%BAdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
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letramento, pois a criança terá mais tempo para se apropriar desses conteúdos” 

(BRASIL, 2007, p. 8). 

Além disso, desafia-nos a pensar, além da criança de seis anos que ingressa 

no ensino fundamental, mas também no conjunto de alunos de sete, oito, nove e dez 

anos que integram este nível de ensino. Deste modo, acredita-se que esta inclusão 

obrigatória destas crianças, é uma oportunidade para se refletir e efetivar uma práxis 

pedagógica que considere a infância, garantindo a aquisição do conhecimento nas 

dimensões artística, filosófica e científica, papel pedagógico essencial da instituição 

escolar, aliada à exploração da ludicidade também na escola de ensino fundamental. 
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3. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

A educação matemática, também chamada de Didática da Matemática, é o 

estudo das relações de ensino e aprendizagem de Matemática. 

Desde o início do século XX, professores de matemática se reúnem para 

pensar o ensino dessa disciplina nas escolas. A partir da década de 1950 

a Unesco organiza congressos sobre educação matemática. E a partir da década de 

1970 surge inicialmente na França a didática da matemática enquanto campo para a 

sistematização dos estudos acerca do ensino de matemática. 

Ao começar sua vida escolar, a criança inicia o processo de alfabetização, não 

só em sua língua materna como também na linguagem matemática, assim, é 

fundamental para uma boa aprendizagem construir o conhecimento segundo as 

diferentes etapas de desenvolvimento cognitivo. 

o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a 

escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se 

defronta na escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, as 

crianças começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes 

elas tiveram alguma experiência com quantidades – elas tiveram que 

lidar com operações de divisão, adição, subtração e determinação de 

tamanho. Consequentemente, as crianças têm a sua própria 

aritmética pré-escolar, que somente psicólogos míopes podem ignorar 

(VYGOTSKY, 1989, p. 94-95). 

O processo de ensino e aprendizagem da Matemática deve ser bem trabalhado 

nas escolas, para que futuramente os alunos não apresentem dificuldades graves, 

quanto à construção do pensamento lógico-abstrato. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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Segundo as Orientações Pedagógicas (Paraná, 2010), baseia-se do princípio 

de que a história da constituição do conhecimento matemático se desenvolve ao 

mesmo tempo com a história da própria humanidade, visto que as  

ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, 

definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e 

desenhando instrumentos para esse fim, e buscando explicações 

sobre os fatos e fenômenos da natureza e para a própria existência 

[da matemática] (D‟AMBRÓSIO, 1999, p. 97, sem grifos no original). 

No âmbito escolar, a educação de matemática é vista como uma linguagem 

capaz de traduzir a realidade e estabelecer suas diferenças. A criança, na escola, 

deve envolver-se com atividades matemáticas que a eduquem, nas quais, ao 

manipulá-las, ela construa a aprendizagem de forma significativa, pois o 

conhecimento matemático se manifesta como uma estratégia para a realização das 

intermediações criadas pelo homem entre sociedade e natureza. 

De acordo com Fabrício (2006) 

a educação matemática significativa implica na aprendizagem do 

pensar com lógica, sequência, objetividade, enfim, pensar articulando 

diversos níveis de pensamento, levantando hipóteses e deduções. 

Este é o pensar matemático, que transforma o real, o conhecimento 

construído em interações com as necessidades surgidas no aqui e no 

agora. (FABRÓ CIO, 2006, p. 13) 

É  na escola que o aluno interage com o caráter social da interpretação e 

resolução de problemas em matemática, por isso, faz-se necessário que as escolas, 

sobretudo os professores, estejam cientes do funcionamento e desenvolvimento 

destes processos para que possam a partir deles, realizar o trabalho de forma eficaz. 

3.1 RESOLUÇ Ã O DE PROBLEMA  
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No ensino de matemática a utilização de resolução de problemas é uma 

estratégia de trabalho pedagógico e é considerada uma tendência pedagógica atual.  

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 (ZIMER, 

2010, p.158). 

Segundo Dante (1999), o incentivo para as resoluções de problemas 

matemáticos estimula o desenvolvimento de capacidades essenciais ao pensamento 

crítico do aluno. Pensamentos esses que vão se deparar com situações que exigirão 

atitudes ativas juntamente aos esforços para alcançar suas próprias respostas e 

conhecimentos. 

A utilização de situações-problema em sala de aula pode ser realizada 

apresentando situações instigantes, levantando questionamentos que incentiva o 

aluno a pensar. Deve-se evitar dar respostas prontas às situações-problema, 

induzindo ao dialogo até que o próprio aluno consiga estabelecer uma relação entre a 

situação-problema e o conhecimento matemático que ele tem para resolver a questão, 

sempre ouvindo o que o aluno tem a acrescentar sobre o assunto. 

Nesse sentido, perspectivas metodológicas, tais como a etnomatemática1 e a 

resolução de problemas, estabelecem-se em possibilidades viáveis para que outras 

abordagens como os jogos didáticos, o uso de materiais didáticos e de recursos 

tecnológicos e o desenvolvimento de projetos e atividades investigativas, 

desencadeiem um processo de ensino e de aprendizagem que, além de levar em 

                                                           
1

 Etnomatemática: é uma abordagem histórico-cultural da disciplina. A matemática deve ser 
compreendida não apenas como uma constituição social, mas também como uma construção histórica 
e política. Os povos com suas diferentes culturas, há múltiplas maneiras de trabalhar com o conceito 
matemático. Todos os diferentes grupos sociais produzem conhecimentos matemáticos. A 
etnomatemática valoriza estas diferenças e afirma que toda a construção do conhecimento matemático 
é válida e está intimamente vinculada a tradição, à sociedade e à cultura de cada povo. 
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consideração aspectos socioculturais, também considerem o aluno como sujeito 

participante e colaborador de sua própria aprendizagem, de modo a ter condições de 

estabelecer relações adequadas entre informações, conhecimentos e habilidades 

para resolver situações-problema (SMOLE; DINIZ, 2001). 

Ao adotar a resolução de problemas como o fio condutor da organização do 

ensino de Matemática, o enfoque é para que ela seja uma perspectiva metodológica 

em que a compreensão do aluno se torne o objetivo central do ensino. Deste modo, 

seria possível mudar “a visão estreita de que a matemática é apenas uma ferramenta 

para resolver problemas, para uma visão mais ampla de que a matemática é um 

caminho de pensar e um organizador de experiências” (ONUCHIC, 1999, p. 208). 

No entanto, o professor precisa entender que na perspectiva a resolução de 

problemas “corresponde a um modo de organizar o ensino o qual envolve mais que 

aspectos puramente metodológicos, incluindo uma postura diferente frente ao que é 

ensinar e, consequentemente, do que significa aprender” (DINIZ, 2001, p. 89). Em 

outras palavras, o professor deve selecionar e/ou elaborar e propor os problemas 

matemáticos que estimulem o interesse dos alunos em querer resolvê-los. Porque não 

bastam as respostas finais, além disso, deve explorar os processos de resolução 

desenvolvidos pelos alunos, que podem revelar as combinações entre o 

conhecimento prévio dos alunos e as estratégias criadas por ele a fim de encontrar a 

solução. 

Assim, ao se tratar de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, é 

importante a comunicação entre professor e alunos, pois é necessário valorizar e 

respeitar os conhecimentos elaborados pelo próprio aluno e os diferentes registros. 

De acordo com Smole e Diniz (2001 apud Zimer, 2010), ressaltam os recursos 

dos registros pictóricos (desenhos), orais (relatos) e escritos (textos e cálculos) como 

meios viáveis de garantir um canal de comunicação dos alunos a respeito de suas 
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estruturações cognitivas e, ao mesmo tempo, de possibilitar que se avalie a evolução 

conceitual deste discente por diferentes enfoques.  

Portanto, ao utilizar os registros (orais, desenhos, textos, cálculos) faz com que 

o aluno comunique, registrando seu modo de solucionar problema e podendo mostrar 

os diferentes caminhos e etapas pelo qual o pensamento foi se constituindo ao longo 

da atividade de resolução do problema matemático, além de possibilitar que seja 

explicitada, em sala de aula, a variedade de maneiras utilizadas na resolução de um 

mesmo problema. 

No entanto, é normal aparecerem algumas resoluções incorretas quando os 

alunos são incentivados a se expressarem livremente. Nesse sentido, além de se 

garantir o clima de respeito e confiança em sala de aula, o docente pode proporcionar 

várias estratégias para que o aluno se sinta à vontade para lidar com a situação do 

erro, por exemplo: discutir com o grupo de alunos o motivo da resolução incorreta; 

possibilitar que seja revista a estratégia de resolução para localizar o erro e reformular 

os dados em busca de nova resolução; propor atividades que favoreçam aos alunos 

refletirem sobre o erro. 

3.2 TÉ CNICAS LÚ DICAS NA APRENDIZAGEM MATEMÁ TICA 

Smole, Diniz e Cândido (2000) sugerem situações-problema geradas a partir 

de brincadeiras infantis, como: amarelinha, pular corda, caçador ou queimada, lenço 

atrás, entre outras. As atividades fornecem ao aluno vivenciar situações reais a serem 

resolvidas, pois, além de despertarem o prazer de estudar matemática, também 

desencadeiam ações próprias para a resolução de um problema: identificação de 

dados, mobilização de conhecimentos matemáticos dos alunos, construção de uma 
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estratégia, organização na busca de solução, análise do processo e validade da 

resposta. 

Com isso, a aplicação de técnicas lúdicas, tais como: a abordagem às 

brincadeiras, aos jogos pedagógicos e a manipulação de materiais didáticos 

envolvendo conteúdos matemáticos, podem estimular os alunos a construção do 

pensamento lógico-matemático de forma significativa e na convivência social, pois ao 

atuar em equipe, pelo menos em parte, o aluno supera seu egocentrismo natural.  

Os jogos pedagógicos, por exemplo, podem ser utilizados como estratégia 

didática antes da apresentação de um novo conteúdo matemático, com a finalidade de 

despertar o interesse da criança, ou ao final, para reforçar a aprendizagem. Por meio 

da utilização do jogo, o docente deve estar atento às reações dos alunos, se de fato 

estão mentalmente envolvidos, se conseguem perceber e interpretar as regras se 

estão procurando uma estratégia ou superando as dificuldades. Esses são pontos 

identificadores para o professor avaliar se realmente o jogo aplicado está sendo aceito. 

Para o professor, o jogo deve ser visto como uma das várias estratégias pedagógicas 

e o sucesso da sua aplicação está relacionada diretamente ao planejamento de como 

o conteúdo será abordado. Também, deve estar sempre atento às novas formas de 

ensino, sempre focar o ensino na realidade de vida e aprendizado do seu aluno. 

Segundo Passos (2006), os materiais didáticos no ensino da Matemática 

devem ser vistos como instrumentos para mediação na relação docente, discente e 

conhecimento, também, requer certos cuidados com a escolha dos mesmos, indo 

além do fator motivação, pois “envolvem uma certa diversidade de elementos 

utilizados principalmente como suporte experimental na organização do processo de 

ensino e aprendizagem” (PASSOS, 2006, p. 78). Deve estar atento com a seleção de 

materiais didáticos adequados ao conteúdo e ao nível de escolarização e, também, à 

distância existente entre o material e as relações matemáticas pretendidas, pois, 
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nenhum material basta por si só e nem sempre os alunos conseguem relacionar as 

experiências concretas com o conhecimento matemático escolar. 

Em relação ao adotar os materiais didáticos, tais como: material dourado, 

blocos lógicos, réguas (barras) de cuisenaire, ábacos, embalagens diversas, palitos 

de sorvete, tampinhas de garrafas, calculadora, entre outros. É  fundamental para a 

aprendizagem dos alunos desde que mediada pela ação docente, pois pode se 

constituir em uma maneira de os discentes compreenderem o como e o para quê 

aprenderem Matemática, a partir da formação de ideias e modelos. 
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4. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM MATEMÁTICA 

  As definições de alfabetização e letramento são distintas, dependendo tanto 

do contexto histórico que estão inseridas quanto das diferentes perspectivas teóricas 

e metodológicas que as embasam. As nomenclaturas possuem especificidades e a 

distinção dos termos faz-se necessária, pois produzem os resultados diferentes. 

Os processos de alfabetização e letramento, considerando sua importância e a 

proximidade com o âmbito escolar e vida cotidiana das crianças que habitam em 

sociedades letradas, ambas as práticas têm permitido a qualificação da vida humana, 

como um direito que têm buscado ser iguais a todos e que coopera para o 

desenvolvimento da sociedade. 

Ambos os termos, embora tenham encaminhamentos metodológicos diferentes, 

os processos são intrinsecamente ligados, para que ambas as perspectivas sejam 

bem-sucedidas.  

De acordo com Soares (1998 apud BRASIL, 2007) o primeiro termo, 

alfabetização, corresponderia ao processo pelo qual se adquire uma tecnologia – a 

escrita alfabética e as habilidades de utilizá-la para ler e para escrever. Já o segundo 

termo, letramento, relaciona-se ao exercício efetivo e competente daquela tecnologia 

da escrita, nas situações em que precisamos ler e produzir textos reais. 

Conforme o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), alfabetização tem 

o significado de: “ato ou efeito de alfabetizar e ensinar as primeiras letras”. O conceito 

de alfabetização ao longo dos tempos se identificou ao aprendizado da “tecnologia da 

escrita”, isto é, a capacidade de decodificar os sinais gráficos, na leitura, 

transformando-os em sons e, codificando os sons da fala, na escrita, 

transformando-os em sinais gráficos. Porém, pode se caracterizar como um processo 

ativo por meio do qual a criança, desde os primeiros contatos com a escrita, 
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construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua 

escrita, compreendida com um sistema de representação. 

Já o conceito de letramento é entendido 

como o processo de inserção e participação na cultura escrita. 

Trata-se de um processo que tem início quando a criança começa a 

conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade 

(placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas, etc.) e se prolonga 

por toda a vida, com a crescente possibilidade de participação nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de 

contratos, de livros científicos, de obras literárias, por exemplo). 

(BATISTA et al., 2007, p. 12) 

A tradução de letramento se faz na busca de ampliar o conceito de 

alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da tecnologia do ler e 

do escrever (codificar e decodificar), mas também para os usos dessas habilidades 

em práticas sociais nas quais escrever e ler são necessários. 

Embora distintos, esses dois fenômenos não se dissociam, podendo ocorrer 

simultaneamente. É  preciso alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever por 

meio de práticas sociais reais. Segundo Soares: 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro 

das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de 

leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) 

no mundo da escrita se dá simultaneamente por esses dois processos: 

pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização, e 

pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em 

atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a 

língua escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas 

interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no 

contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, 

através de atividade de letramento, e este, por sua vez, só pode 

desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das 
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relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização 

(SOARES, 2003, p. 15). 

Na perspectiva sobre a alfabetização matemática, o procedimento de auxiliar o 

aluno na compreensão e na interpretação dos conteúdos e na representação 

consciente das ideias matemáticas utilizando sinais e signos pertinentes à linguagem 

em questão, pode dizer que o trabalho com a Matemática deve proceder a um ato de 

comunicação, contextualização, leitura, escrita e, acima de tudo, envolvimento do 

aluno na construção do conhecimento. De acordo com Souza (2010) a tarefa dos anos 

iniciais é promover a compreensão das ideias matemáticas e dos sinais, símbolos que 

as representam de forma que o aluno possa interpretá-los e expressar-se através 

deles. 

De acordo com Machado (1990, p. 15): 

a Matemática faz parte dos currículos desde os primeiros anos da 

escolaridade, ao lado da Língua Materna.  Há um razoável consenso 

com relação ao fato de que ninguém pode prescindir completamente 

de Matemática e, sem ela, é como se a alfabetização não se tivesse 

completado. 

   Entender o letramento como práticas matemáticas e de leitura e escrita 

relacionadas com atividades sociais pode nos ajudar a 

refletir sobre as práticas de uso da língua escrita que ocorre nas mais 

diversas práticas escolares que abrangem mais do que os eventos de 

ensino em si, mas todo um repertório de situações dentro dessa 

esfera...  Em suma: torna-se necessário...compreender as práticas de 

letramento e a construção dos significados na esfera escolar de forma 

situada e histórica (BUNZEN, 2010, p. 101).    

Nessa perspectiva, Mendes (2007) propõe-se vincular o letramento matemático 

à relação entre matemática e práticas sociais. Na escrita podemos pensar no 
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letramento matemático como práticas diferenciadas e que resultam em diversas 

matemáticas, a matemática do padeiro, a do feirante, a da rua, a da escola etc.  

O ensino de matemática prestará sua contribuição, à medida que forem 

exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a 

justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho 

coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança 

na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios (BRASIL, 2000, p. 31). 

Enquanto o conteúdo matemático só é abordado após o suposto domínio do 

código linguístico pelos educandos, e ainda assim, o tratamento dado à matemática 

nada tem em comum com a construção de significados que pressupõem a 

alfabetização, mas têm-se limitado à indução da aprendizagem ligada à memorização 

e a repetição de procedimentos algorítmicos. 

Sendo assim, a alfabetização e letramento em matemática têm características 

importantes, como já descritos, na formação da criança nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 
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5. METODOLOGIA 

Em vista disso, este trabalho teve necessidade de utilizar o recurso da pesquisa 

qualitativa, sendo assim, foi abordado o objeto é uma análise profunda de uma 

unidade de estudo.  

Ao utilizar questionários na pesquisa qualitativa, tem o caráter exploratório, isto 

é, estimula os respondentes a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou 

conceito. Mostra aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo 

conscientes, de maneira espontânea. É  utilizada quando se busca percepções e 

entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a 

interpretação. 

O objetivo do questionário foi verificar qual é o entendimento das 10 (dez) 

docentes de 1º e 2º ano do ensino fundamental, na diferença entre alfabetização e 

letramento em disciplina de matemática, quais estratégias de ensino foram utilizadas, 

se há frequência de uso dos materiais didáticos na sala de aula. 

O questionário, que está anexado no final deste trabalho, foi aplicado em três 

escolas municipais de Londrina, sendo uma delas, na Escola I, onde fiz o estágio 

obrigatório de Anos Iniciais em 2014, e as outras duas escolas, Escolas II e III, foram 

sugestões da orientadora do TCC.  

 

5.1 ALFABETIZAÇ Ã O E LETRAMENTO: O OLHAR DOS DOCENTES 

 

Na primeira parte, as questões foram sobre qual foi à formação profissional, o 

tempo de atuação na área da docência, o tempo com a turma de 1º e/ou 2º ano de 

ensino fundamental, o tempo de atuação na escola e a quantidades de vezes por 

semana em que foi trabalhada com a disciplina de matemática. 
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Quanto à formação, 7 (sete) professoras se formaram em Pedagogia, 1 (uma) 

em Matemática e 1 (uma) em Educação Física. Das que cursaram o curso de 

Pedagogia, algumas delas fizeram especialização, tais como 2 (duas) em 

Psicopedagogia, 1 (uma) em Psicomotricidade, 1 (uma) em Metodologia do Ensino 

Superior, ou 1 (uma) em Administração Escolar e Educação Especial. 

Segundo Freire (1998) se referiu à formação como um fazer permanente que 

se refaz constantemente na ação. Certamente, a formação não se dá por acumular os 

conhecimentos, mas constitui uma conquista tecida com muitas ajudas: dos livros, das 

aulas, das conversas entre professores, da internet, entre outros. E também depende 

sempre de um trabalho de teor pessoal.  

O quadro abaixo mostra a junção de quatro questões que foram perguntadas 

as 10 professoras das três escolas municipais, uma breve atuação delas enquanto 

docentes, e ao comparar com a matemática trabalhada semanalmente, que é um dos 

objetivos da pesquisa: 

QUADRO 3 – Tempo de atuação na área decência e da disciplina trabalhada 

semanalmente 

 Docentes Atuação na 
área da 

docência 

Atuação no 
1º e/ou 2º 
ano E.F. 

Período de 
trabalho na 

escola 

Matemática 
por semana 

 A 27 anos 27 anos 4 anos Todos os dias 

 
Escola I 

B 28 anos 28 anos 19 anos 3 vezes 

 C 17 anos 4 anos 1 ano 3 a 4 vezes 

 D 28 anos 5 anos 2 anos 3 vezes 

 
Escola II  

E 6 anos 6 anos 4 anos Todos os dias 

 F 15 anos 5 anos 3 anos 2 a 3 vezes 

 G 13 anos 2 anos 3 anos 3 a 4 vezes 

Escola III H 13 anos 1 anos 4 anos 4 a 5 vezes 

 I 23 anos 18 anos 22 anos Todos os dias 

 J 5 anos 4 anos 1 ano 3 vezes 
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Fonte: Informações retiradas do questionário aplicado com os docentes das escolas municipais. 

Tendo três escolas municipais no quadro acima, é relatado o tempo de cada 

profissional da educação ao atuar na área da docência, o tempo da atuação no 1º e/ou 

2º ano do ensino fundamental, o tempo de serviço na escola onde foi feito o 

questionário, também relatos da utilização da disciplina de matemática 

semanalmente. 

Na Escola I, várias professoras com experiências há mais de 20 anos na área 

da docência, duas delas sempre frequentaram na turma de 1º e 2º ano de ensino 

fundamental. Já a Escola II, uma professora está bem recente nesta área (seis anos) e 

outra já tem mais de 10 anos de experiência. A Escola III também tem docentes que 

atua com mais de 10 ou 20 anos. Percebe que todas elas trabalham a matemática 

mais de três vezes por semana. 

Com relação à questão: “Qual a diferença entre a alfabetização e letramento 

em matemática?”, se refere ao um dos objetivos da pesquisa, as professoras 

responderam resumidamente da seguinte maneira: 

 

QUADRO 4 – Noções dos docentes em relação aos termos alfabetização e 

letramento. 

       Alfabetização Letramento 

Prof.ª A  “Inicio do código 

convencional”. 

“Conhecimento que tem de 

casa, como cor, tamanho, 

posição, etc.”. 

Prof.ª B  
 
 

“Tornar conhecimento dos 

números, operações, 

situações problemas”. 

“O individuo fazer uso dos 

conhecimentos na sua vida 

social, é saber ler e interpretar 

informações contidas nos vários 

tipos de textos que circulam na 

sociedade de gráficos, tabelas, 

panfletos”. 

Prof.ª C  “Conhecimentos adquiridos 

no campo da matemática”. 

“Quando o individuo utiliza seus 

conhecimentos prévios e 
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adquiridos para resolver 

situações matemáticas do 

mundo que o cerca”. 

Prof.ª D  “O conhecimento 

aprendidos na área da 

matemática”. 

“É quando se utiliza dos 

conhecimentos adquiridos para 

solucionar situações 

matemática”. 

Prof.ª E  “Alfabetização consiste no 

ensino sistematizado dos 

cálculos, operações e 

símbolos”. 

“É o uso da matemática no 

cotidiano do aluno de acordo 

com o contexto e suas 

vivências”. 

Prof.ª F  “Consiste nas regras, no 

saber fazer cálculos, 

conhecer nomenclaturas”. 

“A utilização é mais abrangente, 

envolve a alfabetização e a 

utilização de tudo isso no dia a 

dia, vai além das quatro paredes 

de uma sala de aula, é a vivencia 

de mundo unida a matemática”. 

Prof.ªG  “Estimular o aluno a 

desenvolver a percepção 

matemática por meio de 

processos como 

comparação, classificação, 

sequenciação, seriação, 

correspondência dos termos 

um a um, inclusão e 

conservação, com 

estratégias lúdicas, 

concretas, praticas e 

questionamentos por meio 

da resolução de problema, a 

fim de que o aluno construa 

seu próprio conhecimento”. 

“Compreensão do uso da 

matemática no seu dia a dia, 

considerar conhecimentos 

prévios dos alunos, com isso, 

passa a ter significado na vida 

do aluno”. 

Prof.ª H  “Alfabetização é a fala dos 

números, é conhecê-los 

oralmente, representa-los 

concretamente”. 

“Letramento é a parte do 

registro, da escrita”. 

Prof.ª I  (a resposta não foi de acordo com 

questão que foi perguntada) 
 

Prof.ª J  “Ler, reconhecer e realizar”. “Ler, reconhecer, compreender, 

interpretar e refletir sobre 

solucionando-o”. 

Fonte: Informações retiradas do questionário aplicado com os docentes das escolas municipais. 
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A questão acima, primeiramente, refere-se a alfabetização baseia-se no ensino 

sistematizado dos cálculos, operações e símbolos, e estimular o aprendiz a ter uma 

percepção matemática por meio dos processos de comparação, classificação, 

seriação nas práticas e questionamentos por meio da resolução de problema, a fim de 

que ele o construa seu próprio conhecimento. 

De acordo com Souza (2010), alfabetização matemática é como a ação inicial 

de ler e escrever matemática, ou seja, de compreender e interpretar seus conteúdos 

básicos, bem como, saber expressar-se através de sua linguagem específica. 

Já no termo letramento, as professoras entendem tal como os conhecimentos 

prévios adquiridos pelo aprendiz, no decorrer das situações matemáticas do mundo 

que o cerca, passam a ter significado na vida dele. 

Mediante essa concepção, o PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes) define em seus relatórios publicados pela OECD (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômicos), o letramento matemático é entendido 

como sendo: 

a capacidade de um indivíduo para identificar e entender o papel que a 

matemática representa no mundo, fazer julgamentos matemáticos 

bem fundamentados e empregar a matemática de forma que 

satisfaçam as necessidades gerais do indivíduo e de sua vida futura 

como um cidadão construtivo, preocupado e reflexivo. (OECD/PISA, 

2002, p. 41). 

A pergunta feita às professoras de 1º ou 2º ano do ensino fundamental, durante 

a aula, foi se há uso de algum método ou estratégia de alfabetização matemática, 

essa questão se refere ao outro objetivo da pesquisa, foram citados estes: 

 

 Atividades com materiais concretos (palitos, Material Dourado) 

 Livros didáticos 
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 Resoluções de problemas 

 Jogos de desafio / raciocínio 

 Levantamento de hipóteses 

 Literatura / Leitura (em voz alta) 

 Vídeos educativos 

 Brincadeiras 

 Desenhos 

 

Os itens citados podem considerar como recursos educativos, pois, os 

materiais que são usados de modo a facilitar os processos de ensino e de 

aprendizagem. Para Zabala (2013 apud BOTAS; MOREIRA, 2013), todos os meios 

que auxiliam os professores a responderem aos problemas concretos que surgem em 

qualquer momento da planificação, execução ou avaliação das aprendizagens são 

materiais curriculares. Por isso, a sua função ou intenção centra-se em finalidades 

como "orientar, guiar, exemplificar, ilustrar, propor, divulgar". 

Graells (2013) concorda com os autores acima e argumenta que organiza as 

funções que os materiais didáticos podem desempenhar no ensino, salientando as 

seguintes: fornecer informação; constituir guias das aprendizagens dos alunos; 

proporcionar o treino e o exercício de capacidades; cativar o interesse e motivar o 

aluno; avaliar as capacidades e conhecimentos; proporcionar simulações, com o 

objetivo da experimentação, observação e interação; criar ambientes nos contextos 

de expressão e criação. 

Por meio dos itens colocados acima, as professoras relataram no questionário 

como se relaciona o material com o conteúdo de matemática, algumas que não foram 

citadas não responderam de acordo com a pergunta, mostrar no quadro a seguir: 
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QUADRO 5 – Relação do material concreto com o conteúdo 

 Prof.ª B de 1º ano disse, “o material serve para introduzir um conteúdo para 

trabalhar conceitos matemáticos que levem os alunos a formarem os 

preconceitos numéricos como, classificação, seriação, ordenação, 

sequenciação, correspondência e inclusão; a construção do sistema de 

numeração decimal e as situações-problema tanto do campo aditivo quanto do 

campo multiplicativo”. 

 Prof.ª C de 2º ano disse, “o material geralmente é utilizado pelos grupos e 

quando há necessidade de intervenção o professor o faz”. 

 Prof.ª E de 2º ano disse, “inicio o conteúdo com algum jogo ou brincadeira, 

trabalho os conceitos com os alunos, realizamos atividades por escrito 

coletivamente e depois individualmente”. 

 Prof.ª F de 2º ano disse, “ao trabalhar os conteúdos abordados no livro didático, 

tento aproximá-los da realidade por meio de jogos, citar alguns exemplos, mas 

nem sempre consigo. Utilizo muito material concreto antes de um conteúdo que 

considero difícil”. 

 Prof.ª G de 2º ano disse, “sempre iniciar com um „problema‟/desafio por meio de 

questionamento e utilizar os materiais concretos para os levantamentos de 

hipóteses, contagens... Exemplo, compor com material dourado e quadro valor 

de lugar; as crianças são desafiadas a colocar o material no quadro e descobrir 

a ordem do número e seu real valor compondo e decompondo”.  

 Prof.ª I de 2º ano disse, “na verdade nos falta muitos recursos, então, temos que 

utilizar sucatas para confeccionar alguns materiais de uso diário, alguns 

conteúdos poderiam ser mais bem trabalhados e mais aprofundados com 

certeza”. 

Fonte: Informações retiradas do questionário aplicado com os docentes das escolas municipais. 

O professor desempenha um papel de muita importância no que diz respeito à 

utilização dos materiais didáticos em sala de aula, ele é o responsável pela 

determinação do momento e da razão do uso de um determinado material. Dessa 
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maneira, Serrazina (1990), destaca que qualquer material deve ser usado de forma 

cuidadosa, afirma que o mais importante não é o material em si, mas a experiência 

significativa que esse deve proporcionar ao aluno, uma vez que a utilização dos 

materiais, por si só, não é sinônimo ou garantia de uma aprendizagem significativa, 

destacando assim o papel importante do professor na planificação relativa aos 

materiais didáticos na aula. 

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

mais aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele que fornece as 

informações necessárias, que o aluno tem condições de obter sozinho.  Nessa função, 

faz explanações, oferece materiais, textos etc. (BRASIL, 2000, p. 40). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1997, p.15) apresentam a 

Matemática no currículo escolar como tema importante, pois ela “permite resolver 

problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona 

como instrumento essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas 

curriculares”. 

Na pergunta que se refere ao terceiro objetivo da pesquisa, pergunta do 

questionário foi mencionar os autores que as docentes têm como referência para o 

ensino de matemática: 

 

 Aida Ferreira Munhoz  

 Carlos Roberto Viana  

 Constance Kamii  

 Gérard Vergnaud  

 Gilda Risso  

 Helenalda Nazareth  

 Jean Piaget 

 José Ruy Giovanni  
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 Katia Stocco Smole  

 Lev S. Vygotsky  

 Luiz Roberto Dante 

 Marília Toledo e Mauro Toledo  

 Ubiratan D'Ambrosio 

 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), na parte de matemática. 

 

Em dez docentes, os autores que foram citados mais de uma vez foram 

Constance Kamii; Jean Piaget; Luiz Roberto Dante e Ubiratan D'Ambrosio. São 

autores conhecidos na área de educação matemática com trabalhos relevantes. 

A última parte do questionário foi solicitada às professoras algumas cópias do 

caderno dos alunos com as atividades de matemática, lembrando que não foram 

todas docentes que disponibilizaram as cópias, a seguir, mostram somente algumas 

atividades dos alunos de 1º e 2º ano do ensino fundamental: 
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 Figura 1 – Nesta atividade, o aluno(a) do 1º ano, usou o Jogo dos Palitos para marcar 

a quantidade que obteve durante a brincadeira, de primeira rodada até a sexta e fazer 

a soma dos risquinhos anotados dentro da tabela, o jogo teve participação de quatro 

pessoas. 
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Figura 2 –  A atividade do aluno(a) de 1º ano, há três tabelas com nomes dos 

diferentes alunos, o objetivo é de calcular quantos pontos fizeram os alunos das 

tabelas em uma eleição para líder de grupo. 
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Figura 3 –  Há duas atividades nesta folha do aluno(a) de 2º ano, a primeira delas é a 

tabela com vários números que estão faltando, e precisa ser completada com 

números 1 a 50. Outra atividade é resolução de problema. 
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Figura 4 –  Continuação da atividade de aluno(a) da página anterior, segunda questão 

de resolução de problemas. E depois é o Jogo de Nunca 10, e é usado o material 

dourado nesse jogo. 
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Figura 5 –  Esta atividade tem três questões de problemas que foram bem resolvidas 

por um aluno(a) de 2º ano. 
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Figura 6 –  Neste de várias atividades, tal como questões de problemas de assinalar a 

resposta correta, foi usado o material dourado para resolver a questão. 
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Figura 7 –  Esta atividade acima, do aluno(a) de 2º ano, é sobre o sistema de 

numeração decimal e operações. A utilização é para quando expressarmos 

quantidades ou para enumerarmos objetos, por exemplo, utilizamos um sistema de 

numeração.  
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Com este questionário podemos perceber que as docentes usam material 

concreto, brincadeiras, resoluções de problemas para trabalhar a disciplina de 

matemática durante suas aulas.  

Segundo Gvirtz (1999), o caderno pode ser considerado um suporte físico, 

privilegiado por conter determinados processos de aprendizagem, portanto, um 

dispositivo escolar, ou seja, um conjunto de práticas discursivas escolares que se 

articulam e podem apresentar os efeitos das atividades do processo de 

ensino/aprendizagem. Por ser um material utilizado diariamente, constitui um campo 

significativo para observar a vida cotidiana da escola. 

Para a autora, os cadernos têm a capacidade de conservar o registrado, serem 

guardados e revistos, e possibilita a interação do professor com o aluno, na qual se 

pode verificar e acompanhar as tarefas escolares do cotidiano. 

Conforme Santos (2002), os cadernos podem ser instrumentos de controle e 

avaliação da aprendizagem dos alunos, pois servem como uma forma de registro e 

verificação por parte do professor. Possibilitam informações que ficam registradas em 

suas folhas, em relação à execução ou não da tarefa solicitada, bem como fazer 

hipóteses sobre o nível de aprendizagem dos alunos. 

Nessa perspectiva, os cadernos ajudam a compreender o cotidiano escolar, 

mas outros aspectos precisam ser considerados, além desses registros diários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou abordar as reflexões teóricas e metodológicas em relação 

à inserção da criança de seis anos no primeiro ano do ensino fundamental e como 

essas reflexões são organizadas na metodologia em sala de aula. 

O estudo permitiu compreender a ampliação do ensino fundamental de nove 

anos, pois é uma ação que promove o acesso e permanência do aluno nos espaços 

de aprendizagem, bem como a democratização do conhecimento, visando à 

superação de uma escola. Porém, o controle para a inclusão ou exclusão desse 

discente na escola é responsabilidade de todos os atores sociais. 

Em vista disso, o direito da criança tendo um maior tempo de escolaridade 

obrigatória deve ser compreendido como uma ampliação de suas possibilidades de 

aprender e de interagir com parceiros da mesma idade e com outros mais experientes. 

Mas também, considerar a especificidade da faixa etária das crianças significa 

reconhecê-las como cidadãs e, portanto, como possuidoras de direitos, entre eles 

educação pública de qualidade, proteção e cuidado por parte do poder público. 

Como já foi referida, a Matemática está na vida de cada um de nós e, por isso, 

os fatos que acontecem no cotidiano das crianças podem ser elementos aproveitados 

nas aulas de matemática. O ambiente que nos cerca precisa ser trabalhado, inclusive 

o próprio corpo. 

Sendo fundamental valorizar os conhecimentos prévios dos discentes como 

básicos para toda nova aprendizagem significativa, é necessário que os novos 

conhecimentos estabeleçam conexões com os conhecimentos já adquiridos, visto que 

eles irão se integrar aos novos saberes ensinados, ao se reconstituir ou se 

reestruturar. 

http://www.sinonimos.com.br/em-vista-disso/
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Por meio das respostas obtidas no questionário com as docentes de 1º e 2º ano 

de ensino fundamental das três escolas municipais, toma importância as atividades 

lúdicas na escola que contribuem para a aprendizagem significativa, de qualidade, 

não mecânica, onde poderá haver motivação na busca do conhecimento. Os alunos 

sentem-se desafiados e assumem postura de aprendizes e pesquisadores. E também, 

foi relatado sobre os benefícios com o uso dos materiais concretos e dos jogos na 

educação Matemática dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Na pesquisa realizada, concluímos que o professor é o responsável por 

organizar as situações de ensino e de aprendizagem em matemática, pois é o 

mediador, aquele que propõe os desafios e realiza intervenções; ele detecta as 

dificuldades dos alunos e desenvolve, junto a eles, estratégias para corrigi-las. Com 

mais certeza ainda de que o professor precisa escutar o seu aluno, a fim de saber 

como está pensando, como está o seu raciocínio. A partir daí, pode intervir, perguntar, 

para que este aluno desenvolva conceitos de pensamento mais elaborados. 

Por fim, sabemos que alfabetização e letramento são processos diferentes, e 

cada um com suas especificidades, mas são complementares e inseparáveis.  Assim, 

o desafio dos anos iniciais do ensino fundamental é conciliar os dois processos, ou 

seja, alfabetizar letrando, assegurando aos alunos a apropriação do sistema de 

escrita e condições do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. Pois, o 

processo de alfabetização é muito importante na vida da criança, pois permitirá sua 

inserção no mundo letrado. 
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ANEXO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a): 

Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso estudo 

“Ensino Fundamental de nove anos: uma análise da alfabetização e letramento 

em matemática”. 

A aplicação de questionário, ao analisar os dados tem a finalidade de compreender 

as práticas avaliativas utilizadas na escola nos anos iniciais do ensino fundamental, 

pois, esta pesquisa de campo é abordagem qualitativa. 

Trata-se de um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) desenvolvida pela 

pesquisadora Lin Tzu Yin orientada pela Prof.ª Dr.ª. Ednéia Consolin Poli do curso de 

Pedagogia do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual 

de Londrina.  

A qualquer momento da realização desse estudo qualquer participante/pesquisado 

ou o estabelecimento envolvido poderá receber os esclarecimentos adicionais que julgar 

necessários. Qualquer participante selecionado(a) poderá recusar-se a participar ou 

retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, 

constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo das informações será preservado 

através de adequada codificação dos instrumentos de coleta de dados. 

Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a esse 

estudo. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para 

fins unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma de TCC, não sendo 

utilizados para qualquer fim comercial. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine 

este “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já 

agradecemos sua colaboração e nos comprometemos com a disponibilização à 

instituição dos resultados obtidos nesta pesquisa, tornando-os acessíveis a todos os 

participantes. 

 

 

 

LIN TZU YIN 

Pesquisadora 

Graduação em Pedagogia CECA/UEL 

 

 

 

Profª. Drª. EDNÉIA CONSOLIN POLI 

  Orientadora 

CECA/UEL 
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Apêndice A - Questionário feito ao professor (a) de primeiro e segundo ano de ensino 

fundamental das escolas municipais. 
 

1- Qual é a sua formação? 

 

2- Atua na área de docência há quanto tempo? 

 

3- Há quanto tempo trabalha nessa escola? 

 

4- Há quanto tempo trabalha no 1º ou 2º ano de ensino fundamental? 

 

5- Qual a diferença entre a alfabetização e letramento em matemática? 

 

6- Quantas vezes por semana você trabalha matemática com seus alunos? 

 

7- Na alfabetização matemática você utiliza algum método ou estratégia de ensino? 

Quais são? 

 

8- Você utiliza material didático estruturado na sala de aula? Qual e com que 

frequência? 

 

9- Conte um pouco como você relaciona o material com o conteúdo de matemática? 

 

10- Quais autores você tem como referência para o ensino de matemática? 

 

11- Solicito de uma copia do caderno dos alunos com atividades de matemática (pelo 

menos três páginas) 

 

 

Obrigada pela sua contribuição. 


