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RESUMO 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso pretendeu aprofundar estudos relativos 
ao ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos 
foram: reconhecer quais as percepções que professores do ensino fundamental têm 
em relação à matemática; identificar traços da formação do professor que são 
auxiliadores ou dificultadores para o ensino da matemática nas séries iniciais; 
elencar situações favoráveis ao ensino da matemática para os anos iniciais, de 
acordo com os professores. O problema de estudo se apresentou na questão: 
“Quais são os aspectos que podem ser facilitadores do ensino da matemática para 
os anos iniciais do ensino fundamental?” A metodologia de pesquisa escolhida teve 
base na pesquisa qualitativa com auxílio do questionário com questões abertas. As 
colaboradoras da investigação foram 22 professoras dos anos iniciais de escolas da 
cidade de Londrina. Os resultados indicam que as professoras de ensino 
fundamental não tem formação específica na disciplina de matemática, apenas uma 
base para atuarem como generalistas. Além disso, os resultados também 
demonstram que a melhor forma de aprendizagem de matemática é quando o aluno 
parte de situações do seu cotidiano, de uma forma lúdica e dinâmica, fugindo do 
tradicionalismo de repetição de fórmulas e números abstratamente.   Ainda é 
possível mostrar que as professoras já se aproximam dos referenciais 
contemporâneos para o ensino da matemática nos anos inciais. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Prática pedagógica. Ensino de 
matemática. 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Percepções referentes à matemática ................................................... 23 

Gráfico 2 - Como deve ser ensinada a matemática? ............................................. 26 

Gráfico 3 - Conteúdos próprios do ensino da matemática ..................................... 29 

Gráfico 4 - Dificuldades de aprendizagem da matemática ..................................... 31 

Gráfico 5 - Possibilidades de superação de dificuldades de aprendizagem 

em matemática ..................................................................................... 33 

Gráfico 6 - Contribuição da formação para ensinar matemática ............................ 35 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 8 

 

2 HISTÓRIA DA PEDAGOGIA NO BRASIL ......................................................... 11 

 

3 BREVE HISTÓRICO DA MATEMÁTICA ............................................................ 18 

 

4 ANÁLISE DA REALIDADE INVESTIGADA ....................................................... 22 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 38 

 

 REFERÊNCIAS .................................................................................................. 40 

 

 APÊNCIDE ......................................................................................................... 43 

 APÊNCIDE A – Termo de Consentimento Esclarecido ...................................... 44 

 

 



8 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretendeu aprofundar estudos referentes ao ensino de 

Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A opção é justificada pelo fato 

de que, durante o curso de Pedagogia e as vivências da vida escolarizada, houve a 

percepção que muitos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental demonstram 

dificuldades de aprendizagem em conteúdos básicos como a matemática. A 

necessidade de aprofundamento no assunto é decorrente ainda da consideração ao 

perceber, também pela experiência de vida, que o ensino da matemática ainda hoje 

continua sendo um desafio ao professor. Entre as questões norteadoras estão: como 

a formação docente para o magistério dos anos iniciais lida com a matemática? Por 

que são poucos os alunos que demonstram interesse em aprender matemática? 

Como despertar o desejo nos professores, do reconhecimento e da importância de 

ensinar matemática para a formação do sujeito? 

Assim, esta pesquisa teve os seguintes objetivos: 

a) Reconhecer quais as percepções que professores do ensino 

fundamental têm em relação à matemática;  

b) Identificar traços da formação do professor para os anos iniciais do 

ensino fundamental que são auxiliadores ou dificultadores para o ensino 

da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental; 

c) Elencar situações favoráveis ao ensino da matemática para os anos 

iniciais, de acordo com os professores. 

Diante do exposto, o problema desta pesquisa está na seguinte questão: 

“Quais são os aspectos que podem ser facilitadores do ensino da matemática para 

os anos iniciais do ensino fundamental?” 

A metodologia utilizada pautou-se nos pressupostos da pesquisa qualitativa, 

pois oferece maiores subsídios para o alcance dos objetivos, por se tratar de uma 

investigação que necessita de interpretação e compreensão do objeto em questão. 

Flick (2004, p. 20) é quem concede suporte para a opção metodológica quando 

indica que a pesquisa qualitativa permite: “[...] análise de diferentes perspectivas, 

nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte do 

processo de produção de conhecimento, e na variedade de abordagens e métodos.” 

A pesquisa qualitativa tem característica exploratória, uma vez que estimula 

o colaborador a se expressar livremente sobre o assunto em questão. Além disso, 
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os dados são trabalhados e apresentados em forma de relatórios, levando-se em 

conta aspectos relevantes das opiniões e comentários dos colaboradores.  

A revisão bibliográfica e a utilização de questionário com perguntas abertas 

foram os instrumentos auxiliadores, considerando que a orientação da pesquisa 

qualitativa se faz “[...] para a análise de casos concretos em sua particularidade 

temporal e local, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus 

contextos locais.” (FLICK, 2004, p. 28).  

A revisão bibliográfica é a principal base de sustentação de qualquer 

pesquisa científica. É preciso conhecer o que já foi desenvolvido por outros 

pesquisadores para avançar em determinada área do conhecimento. Fachin (2005, 

p. 119) menciona que a revisão bibliográfica “[...] ocupa lugar de destaque entre as 

demais, por constituir-se o primeiro passo na vida do estudante.” 

Gil (2002, p. 44) complementa a ideia informando que a pesquisa 

bibliográfica: 

 

[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos 
os estudos seja exigido algum tipo trabalho dessa natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida 
como pesquisas bibliográficas. 

 

Fazer pesquisa bibliográfica é parte do cotidiano de pesquisadores e 

estudantes, é uma tarefa que conduz ao aprendizado na área de estudo. Aliada a 

pesquisa bibliográfica está à coleta de informações que na realidade, também é 

importante para análise crítica de um determinado assunto. Entre as formas de 

coleta está o questionário. 

Segundo Amaro, Póvoa e Macedo (2004, p. 3), um questionário é: 

 

[...] um instrumento de investigação que visa recolher informações 
baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo 
da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões 
que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não 
havendo interação direta entre estes e os inquiridos.  

 

As respostas do questionário recolhem amostras dos conhecimentos, 

valores e comportamentos que são expressos em palavras (AMARO; PÓVOA; 

MACEDO, 2004). 
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Neste trabalho o questionário com seis questões abertas proporcionou 

respostas importantes para o tema, pois: 

 

[...] as perguntas abertas são aquelas que permitem liberdade 
ilimitada de respostas ao informante. Nelas poderá ser utilizada 
linguagem própria do respondente. Elas trazem a vantagem de não 
haver influência das respostas pré-estabelecidas pelo pesquisador, 
pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente (AMARO; 
PÓVOA; MACEDO, 2004, p. 6).  

 

No primeiro capítulo há um breve histórico do curso de Pedagogia no Brasil 

e Londrina, com as características nos diferentes momentos da história. 

Posteriormente há considerações referentes ao ensino da Matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Na sequência, a realidade estudada é apresentada, ou seja, dados da 

pesquisa de campo são mostrados e analisados. 

Finalizando o texto, desfechos que procuram dar um encerramento 

provisório aos questionamentos levantados neste trabalho de conclusão de curso. 
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2 HISTÓRIA DA PEDAGOGIA NO BRASIL 

 

Neste capítulo há um breve estudo do contexto histórico do curso de 

Pedagogia no Brasil e como ocorreu a criação do referido curso na Universidade 

Estadual de Londrina. 

No Brasil o curso de Pedagogia foi criado em 1939, na Faculdade Nacional 

de Filosofia, da Universidade do Brasil, pelo Decreto nº 1.190/1939, que 

compreendia quatro seções fundamentais: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia. 

As atividades foram iniciadas como um bacharelado e a partir de 1943 foi 

estabelecida a obrigatoriedade do curso de licenciatura para exercer a profissão de 

professor (BRZEZINSKI, 1996, p. 40). 

Saviani (2007, p. 117-118) afirma que: “[...] o Curso de Pedagogia foi 

definido como um curso de bacharelado ao lado de todos os outros cursos das 

demais seções da faculdade. O diploma de licenciado seria obtido por meio do curso 

de didática, com a duração de um ano, acrescentado ao curso de bacharelado.” 

Esse currículo ficou conhecido como “esquema 3+1”, e estava estruturado conforme 

o quadro 1: 

 

Quadro 1 - Esquema 3+1 – Curso de Pedagogia 1939 
1º ANO 2º ANO 3º ANO DIDÁTICA 

Complementos de 

Matemática 

Psicologia 

Educacional 

Psicologia 

Educacional 

Didática Geral 

História da Filosofia Estatística 

Educacional 

História da 

Educação 

Didática Especial 

Sociologia História da 

Educação 

Administração 

Escolar 

Psicologia 

Educacional 

Fundamentos 

Biológicos da 

Educação 

Fundamentos 

Sociológicos da 

Educação 

Educação 

Comparada 

Fundamentos 

Biológicos da 

Educação 

Psicologia 

Educacional 

Administração 

Escolar 

Filosofia da 

Educação 

Fundamentos 

Sociológicos da 

Educação 

   Administração 

Escolar 

Fonte: Saviani (2007). 
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As disciplinas de Psicologia Educacional, Fundamentos Biológicos da 

Educação, Fundamentos Sociológicos da Educação e Administração Escolar eram 

contidas no currículo dos três anos que formava o Bacharel em Pedagogia 

(SAVIANI, 2007). 

Essa estrutura permaneceu até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Saviani (2007, p. 118-119) 

afirma que: 

 

[...] uma nova regulamentação do Curso de Pedagogia decorreu do 
Parecer 251, de autoria do conselheiro Valnir Chagas, aprovado pelo 
Conselho Federal de Educação em 1962. O texto tece considerações 
sobre a indefinição do curso; refere-se à controvérsia relativa à sua 
manutenção ou extinção; lembra que a tendência que se esboça no 
horizonte é a da formação dos professores primários em nível 
superior e a formação dos especialistas em educação em nível de 
pós-graduação, hipótese que levaria à extinção do curso de 

Pedagogia. 
 

O parecer mencionado foi aprovado e homologado pelo Ministro da 

Educação Darcy Ribeiro. Nele o relator indicou a necessidade do professor primário 

ser formado no ensino superior e fixou o currículo mínimo do curso de Pedagogia 

bem como sua duração. Assim, duas ideias precisam ser destacadas: a licenciatura 

e a formação para os anos iniciais. 

Em relação à licenciatura Vieira (2008, p. 6) menciona que: 

 

[...] esse parecer propôs o princípio da concomitância do ensino, do 
conteúdo e do método, com duração prevista para quatro anos (para 
o bacharelado e a licenciatura), visando a extinguir o esquema 3+1. 
Na prática, tal esquema não foi extinto. A licenciatura continuou 
dedicando a maior parte do curso, três anos, à formação específica e 
o último ano à prática de ensino. 

 

Tratando da formação do professor dos anos iniciais o Parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) nº 5/2005) expressou:  

 

[...] a Resolução CFE nº 2/1969 determinava que a formação de 
professores para o ensino normal e de especialistas para as 
atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção, 
fosse feita no curso de graduação em Pedagogia, de que resultava o 
grau de licenciado. Como licenciatura, permitia o registro para o 
exercício do magistério nos cursos normais, posteriormente 
denominados magistério de 2º grau e, sob o argumento de que 
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“quem pode o mais pode o menos” ou de que “quem prepara o 
professor primário tem condições de ser também professor primário”, 

permitia o magistério nos anos iniciais de escolarização (BRASIL, 
2005). 

 

Portanto, é a partir do Parecer 252/69 que se estabelecem no curso de 

Pedagogia as habilitações: “[...] composto por duas partes: uma comum, constituída 

por matérias básicas à formação de qualquer profissional na área, e uma 

diversificada, em função de habilitações específicas.” (SILVA, 2003, p. 26-27). 

Saviani (2007, p. 120) afirma que as habilitações “visavam à formação de 

técnicos com funções supostamente bem especificadas no âmbito das escolas e 

sistemas de ensino que configurariam um mercado de trabalho também 

supostamente já bem constituído”. Para Silva (2003, p. 26), o documento criou 

habilitações, dividiu tecnicamente a formação do pedagogo, mas não “conseguiu 

resolver a questão da destinação profissional de seus egressos”.  

No curso da história, novamente houve modificação legal e segundo Saviani 

(2009, p. 147): 

 

[...] a lei nº 5.692/71 (Brasil, 1971) modificou os ensinos primário e 
médio, alterando sua denominação respectivamente para primeiro 
grau e segundo grau. Nesta nova estrutura, desapareceram as 
Escolas Normais. Em seu lugar foi instituída a habilitação específica 
de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau (HEM). O antigo 
curso normal cedeu lugar a uma habilitação de 2º grau. A formação 
de professores para o antigo ensino primário foi, pois, reduzida a 
uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um 
quadro de precariedade bastante preocupante. 

 

Nos anos de 1980 um movimento pela reformulação dos cursos de 

Pedagogia e licenciatura que adotou o “o princípio da docência como base da 

identidade profissional de todos os profissionais da educação” (SAVIANI, 2009, p. 

147 e 148) passa a ter a força das categorias e da sociedade civil. Com isso, a 

formação de professores para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino 

fundamental recebe incentivos para tornar na Pedagogia o lócus oficial. 

Porém, o embate não terminou. Conforme lembra Saviani (2009, p. 148): 

 

[...] a nova LDB promulgada, após diversas vicissitudes, em 20 de 
dezembro de 1996, não correspondeu a essa expectativa. Os 
institutos superiores de educação emergem como instituições de 
nível superior de segunda categoria, promovendo uma formação 
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mais aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração. A 
essas características não ficaram imunes às novas diretrizes 
curriculares do curso de pedagogia homologadas em abril de 2006. 

 

As várias reformulações e crises pelas quais passou o curso de Pedagogia 

influíram inclusive na demora pela definição de suas diretrizes curriculares, o que 

aconteceu no ano de 2006, após 10 anos da nova regulamentação trazida pela LDB 

(SAVIANI, 2007). 

É possível observar que a Pedagogia desde a sua criação em 1939, 

apresenta indefinição em relação à identidade do curso e formação do profissional. 

Em hora, a formação do professor para atuar no curso normal, em outra para 

atuação nas séries iniciais. Com as habilitações para a formação do especialista, 

despertam-se os questionamentos sobre a finalidade do curso e sua possível 

extinção pela falta de conteúdo próprio, cujas quais ajudem a compreender suas 

mudanças curriculares. Até o momento não há consenso entre os educadores, 

associados em classes ou não, a respeito da situação. Obedecida a Lei e também 

as Diretrizes Curriculares, muito há para tornar o curso de Pedagogia em níveis de 

excelência desejáveis e necessários para a educação brasileira. 

Foi no mesmo contexto histórico que o Governo do Estado do Paraná em 

28/05/1960, com o Decreto nº 29916, criou o curso de Pedagogia na Universidade 

Estadual de Londrina (UEL). O curso teve início em 1961, autorizado pelo Decreto 

50628 de 19/05/1961 (ABBUD; WEBER, 2008, p. 2). De acordo com Abbud e Weber 

(2008, p. 2): 

 

[...] a criação deste curso ocorreu por solicitação dos professores da 
escola normal aqui existente, no Colégio Mãe de Deus e na Escola 
Normal de Londrina, não se caracterizando como desdobramento de 
Cursos de Aperfeiçoamento uma vez que há indícios de que estes 
cursos tenham sido instalados em Londrina apenas da década de 
1980. O Curso Normal de Londrina oferecia os dois níveis de 
formação de professores decorrentes da Lei Orgânica de Ensino de 
1946: Curso Normal Ginasial e Curso Normal Colegial. O Instituto de 
Educação que poderia oferecer Cursos de Aperfeiçoamento só foi 
criado em 1963, época da abertura do curso de Pedagogia na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina.  

 

Abbud e Weber (2008, p. 2), afirmam que o currículo do curso de Pedagogia 

em Londrina sofreu várias alterações no período de 1960 a 2005. Foram elas: 1962 

a 1973 período definido pela oferta de licenciatura em Pedagogia, formação única, 
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com curso seriado e duração de 4 anos; 1973 a 1992 período no qual o curso de 

Pedagogia passou de seriado para crédito e ofertou as habilitações e 1992 a 2005 o 

curso voltou a ser seriado, contudo permaneceu com a oferta de habilitações que 

passaram a ser acopladas. 

No período inicial, que corresponde 1962 a 1973, o currículo do curso 

ajustou-se às disciplinas indicadas pelos Pareceres do CFE 251/62 e 252/69, 

apresentando apenas pequenas diferenças em sua composição curricular, mas que 

não alteraram os objetivos de formação do curso. Conforme Abbud e Weber (2008, 

p. 3): “[...] o curso é criado como licenciatura, à disciplina Didática que em muitos 

cursos complementava o currículo do bacharelado (esquema 3+1) para constituir a 

licenciatura, no curso da FFCL/Londrina integra-o desde o início.” 

No segundo período (1973 a 1992) o curso de Pedagogia da UEL sofreu 

reformulações decorrentes da Reforma Universitária, exposta pela Lei nº 5540/68. 

Foram implantadas mudanças significativas no currículo, pois além de possuir um 

tronco comum, foram incluídas disciplinas pertinentes às habilitações, contemplando 

o total de “66 disciplinas complementares obrigatórias, entre as quais o aluno 

escolhia algumas.” (ABBUD; WEBER, 2008, p. 3).  

Naquele momento, a Pedagogia separou o trabalho do pedagogo em 

especialidades, semelhante ao que pretendia o fio condutor econômico da época, 

modelo taylorista/fordista de divisão técnica do trabalho.  Neste sentido, a 

organização curricular do curso e suas disciplinas foram marcadas pelo tecnicismo e 

divisão rígida das tarefas, características que refletiam a organização produtiva do 

momento.  

No terceiro período (1992 a 2005), o curso voltou a ser seriado. Abbud e 

Weber (2008, p. 4) afirmam que: 

 

[...] o curso passa a ser organizado a partir de uma habilitação 
nuclear, Magistério das Matérias Pedagógicas e uma segunda 
habilitação de escolha dos estudantes, entre Supervisão Escolar, 
Orientação Educacional, Educação Pré-escolar e Séries Iniciais. 

 

Em 2001, pela Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Estadual de Londrina (CEPE/UEL) n. 102/2001, a organização 

curricular instituída em 1998 foi mantida com algumas adequações a serem 

implantadas no ano letivo de 2002: 
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[...] as adequações eram referentes aos estágios das diferentes 
áreas que compunham a habilitação Magistério das Matérias 
Pedagógicas. No lugar dos antigos Estágios, ou Práticas de Ensino, 
em Didática, Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia 
da Educação, Psicologia da Educação foi criado o Estágio 
Supervisionado em Magistério das Matérias Pedagógicas, a ser 
ofertado na 4ª série do Curso de Pedagogia (ABBUD; WEBER, 2008, 
p. 5). 

 

Em 2004 criou-se um grupo de trabalho para reformulação do Curso de 

Pedagogia na UEL. O Projeto Político Pedagógico aprovado pelo Departamento de 

Educação assumiu a docência como base da formação do pedagogo com visão da 

totalidade do trabalho docente e não docente, em três dimensões de conhecimento: 

Educação e Sociedade, Conhecimento e Currículo, Trabalho Pedagógico e Cultura 

Escolar: 

 
 

Art. 4º A docência é considerada a base da formação do Pedagogo, 
sendo as Habilitações Magistério para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental e Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 
Médio o núcleo comum do curso, a partir do qual o formando escolhe 
ou a habilitação “Magistério para Educação Infantil” ou a habilitação 
“Orientação Educacional e Supervisão Escolar” ao final do 3º ano 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2005). 

 

Outras alterações foram propostas em 2009 para implantação no ano de 

2010 seguindo orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia, houve adaptação de carga horária para hora de sessenta minutos, a 

chamada “hora cheia”, e não mais no padrão “hora-aula” de cinquenta minutos. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia implantado em 2010 foi 

elaborado considerando três grandes áreas: Docência, Gestão Pedagógica e 

Pesquisa.  As disciplinas foram organizadas de forma a garantir o trabalho com as 

três áreas desde a primeira série do curso. O Estágio Curricular obrigatório está 

alocado na terceira, quarta e quinta séries, assim como o Trabalho de Conclusão de 

Curso.  A discussão do projeto de pesquisa é iniciada na 2ª série através do trabalho 

da disciplina Pesquisa Educacional. 

A disciplina de Didática da Matemática para as séries iniciais do ensino 

fundamental faz parte das atividades acadêmicas do terceiro ano do curso de 

Pedagogia, está inserida no eixo de conhecimento sobre docência.   Com uma carga 
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horária de 60 horas e é ofertada no segundo semestre do referido ano. Esta 

disciplina apresenta como ementa: 

 

Pressupostos teórico-metodológicos do ensino da matemática e suas 
implicações no processo de ensino-aprendizagem das séries iniciais 
do ensino fundamental. Parâmetro Curricular de Matemática e 
Currículo Básico do Estado do Paraná: tendências e concepções. 
Metodologias para o ensino de números, medidas, geometria e 
tratamento da informação (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA, 2009).   

 

As muitas alterações vivenciadas pelo curso de Pedagogia durante anos não 

impede que o movimento de discussão a respeito de sua essência e existência deixe 

de existir. Educação requer transformação. Educação, o objeto de estudo da 

Pedagogia, sempre será motivo para novas investigações e discussões, pois o ser 

humano, essência das relações educativas, renova suas interações consigo, com o 

semelhante e com o meio a todo o momento.   
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4 BREVE HISTÓRICO DA MATEMÁTICA  

 

A Matemática surgiu na Antiguidade diante das necessidades da vida 

cotidiana, como as de contar, medir e calcular. Reflete as leis sociais e serve de 

poderoso instrumento para o conhecimento do mundo e domínio da natureza, assim 

como as demais ciências.  

A história da Matemática revela que ela é uma alternativa viável no trabalho 

diário em sala de aula (FERREIRA, 2010). Sendo assim, a Matemática vai auxiliar 

nas atividades cotidianas, que tratam questões da vida dos alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da Matemática indicam 

alguns traços dela como: “abstração, precisão, rigor lógico, caráter irrefutável de 

suas conclusões, bem como o extenso campo de suas aplicações.” (BRASIL, 1997, 

p. 23).  

Assim o documento expressa: 

 

[...] a Matemática transforma-se por fim na ciência que estuda todas 
as possíveis relações e interdependências quantitativas entre 
grandezas, comportando um vasto campo de teorias, modelos e 
procedimentos de análise, metodologias próprias de pesquisa, 
formas de coletar e interpretar dados (BRASIL 1997, p. 24). 

 

O ensino de Matemática nas décadas de 60 e 70 foi influenciado por um 

movimento conhecido como Matemática Moderna, de acordo com o PCNs, nasceu a 

partir de um movimento da modernização econômica e era considerada via de 

acesso para o pensamento científico e tecnológico. Desta maneira, o ensino da 

Matemática era aquele considerado como lógico.  

Souza e Santos (2013, p. 1) acrescentam mais ideias: 

 

[...] no Brasil, o Movimento da Matemática Moderna emergiu no final 
da década de 1950 e início de 1960, em um cenário histórico de 
transformações sociais, culturais, econômicas e políticas em que a 
escola se viu forçada a apresentar um novo modelo de modernização 
da Matemática, que segundo os defensores do Movimento, seria 
capaz de preparar pessoas que pudessem acompanhar e lidar com o 
novo contexto de desenvolvimento econômico e tecnológico que 
estava surgindo. 

 

Este movimento veio como uma alternativa ao ensino tradicional que, apesar 

de mostrar uma estabilidade de conteúdo e metodologia em livros e programas de 
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ensino, recebia críticas por ensinar os alunos através de fórmulas e cálculos sem 

aplicações e apresentar a Matemática de uma forma isolada. No Brasil foi difundido 

principalmente pelos livros didáticos.  

Na década de 90, o Programa Etnomatemática ganhou ênfase com 

propostas alternativas para a ação pedagógica: 

 

[...] tal programa contrapõe-se às orientações que desconsideram 
qualquer relacionamento mais íntimo da Matemática com aspectos 
socioculturais e políticos – o que a mantém intocável por fatores 
outros a não ser sua própria dinâmica interna. Do ponto de vista 
educacional, procura entender os processos de pensamento, os 
modos de explicar, de entender e de atuar na realidade, dentro do 
contexto cultural do próprio indivíduo. A Etnomatemática procura 
partir da realidade e chegar à ação pedagógica de maneira natural, 
mediante um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural 
(BRASIL 1997, p. 21). 

 

Etnomatemática foi um termo criado pelo professor Ubiratan D’Ambrósio, e 

que de acordo com Muzzi (2004, p. 1) “[...] vem de Etno + Matema + Tica (ambiente 

natural, explicar, aprender, “techne” + social, cultural e conhecer, lidar com modos, 

estilos + imaginário, artes, técnica)”. A mesma autora vai além a sua explicitação: 

 

[...] segundo D’Ambrósio etnomatemática é, então, a arte ou técnica 
de explicar, conhecer, entender nos diversos contextos culturais. Ele 
diz que grupos sociais diferentes apresentam diferentes concepções 
e formas de lidar com a realidade e, consequentemente, diferentes 
formas de matematizar. O que D’Ambrósio ressalta é o fato de que 
existem outros sistemas culturais, que desenvolvem outros modos de 

pensar (MUZZI, 2004).  
 

A etnomatemática, portanto, é a matemática praticada por grupos culturais, 

como comunidades urbanas e rurais, trabalhadores, indígenas e tantos outros. Ela 

valoriza as diversidades e defende que toda construção do conhecimento 

matemático está relacionado com a tradição e cultura de cada grupo. O ensino da 

matemática nesta perspectiva considera as experiências do dia a dia, por isso, 

existe um elo entre a teoria e a prática. 

Há que considerar também que dificuldades referentes ao ensino da 

Matemática são apontados pelos PCNs relacionados “[...] ao processo de formação 

do magistério, tanto em relação à formação inicial como à formação continuada.” 

(BRASIL 1997, p. 22). O mesmo documento acrescenta que a criação de novas 
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propostas esbarra na ausência de formação profissional qualificada, nas concepções 

pedagógicas inadequadas e nas limitações as condições de trabalho. 

No que diz respeito ao conhecimento prévio do aluno da matemática na 

construção de significados, os PCNs dizem que “geralmente é desconsiderado”, 

visto que: 

 

[...] na maioria das vezes, subestimam-se os conceitos desenvolvidos 
no decorrer da atividade prática da criança, de suas interações 
sociais imediatas, e parte-se para o tratamento escolar, de forma 
esquemática, privando os alunos da riqueza de conteúdo proveniente 

da experiência pessoal (BRASIL, 1997, p. 22). 
 

Sousa (2004, p. 5) é quem apresenta mais argumentos: 

 

[...] preocupamo-nos com o como ensinar e o como aprender 
matemática, porém, não proporcionamos momentos de reflexões, a 
partir de vivências e análises de atividades de ensino, pelas quais 
estudantes e professores possam pensar sobre as diversas 
concepções de mundo que interferem no nosso modo de conceber a 
matemática. Não falamos da vida a partir dos conteúdos 
matemáticos e ignoramos a vida que pulsa nos conceitos 
matemáticos que ensinamos.  

 

É preciso entender que a matemática desenvolve-se “[...] mediante um 

processo cognitivo de muitos elementos contrastantes: o concreto e o abstrato, o 

particular e o geral, o formal e o informal, o finito e o infinito, o discreto e o contínuo.” 

(BRASIL, 1997, p. 24). 

Percebe-se que o conhecimento prévio do aluno da matemática é importante 

para que ele possa desenvolver os conceitos matemáticos a partir de sua vivência, 

assim o professor deve mostrar que existe uma relação entre os conteúdos 

ensinados e o seu cotidiano, despertando com isso o interesse pela disciplina. 

Diante do exposto vale a pena citar Ferreira (2010, p. 2) quando expressa 

que: 

 

[...] a matemática, a cada momento, vem ocupando um lugar de 
destaque como disciplina que não é mais tão indesejável pela 
maioria dos alunos, procurando, desse modo, superar o baixo 
rendimento escolar para com essa ciência, uma vez que é difícil 
aprender uma disciplina com tanta riqueza de precisão se por ele não 
se tem, às vezes, o menor apego.  

 



21 

A matemática, quando associada ao dia-a-dia dos alunos, torna 

aprendizagem mais significativa e cativante, deixando de ser uma disciplina difícil e 

desinteressante. Para que isso ocorra o professor deve construir, apresentar 

diferentes estratégias para estimular o aluno a perceber as diversas formas de 

encarar a realidade com a utilização da matemática.  
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5 ANÁLISE DA REALIDADE INVESTIGADA 

 

Às vinte e duas colaboradoras da presente pesquisa foram mulheres, pois se 

identificaram como professoras. Vinte delas atuam apenas nos anos iniciais do 

ensino fundamental, uma professora atua na sala de recursos e outra é professora 

de ciências no ensino fundamental. 

Nove delas possuem graduação em Pedagogia, duas em Educação Física, 

uma em Ciências Econômicas e licenciatura em Matemática, uma em Ciências 

Físicas e Biologia e uma em licenciatura em Geografia. Duas colaboradoras 

informaram que cursaram magistério em nível médio. Cinco possuem especialização 

lato sensu na área da educação. O tempo de magistério das colaboradoras varia de 

02 a 35 anos. 

Quando questionadas: “Qual a sua percepção sobre a matemática?” As 

colaboradoras responderam diferentemente. Algumas informaram ser essencial para 

a compreensão das relações de vida no dia-a-dia, outras que a utilização do 

raciocínio lógico e abstrato é importante, outras ainda disseram que é uma matéria 

difícil e algumas escreveram que se trata de uma ciência viva e que desenvolve no 

aluno o pensamento crítico e autônomo.  

Em relação à matemática no cotidiano, seguem exemplos das 

manifestações das colaboradoras: 

 

É uma disciplina que usamos a todo o momento – algo essencial, por 
isso é importante entender e compreender os processos. (Professora 
1). 
 

A matemática é um elemento importante para o dia a dia e para o 
cotidiano. (Professora 3). 
 

Como algo essencial, visto que ela está presente em tudo a nossa 
volta. (Professora 4). 
 

Está inserida no cotidiano, em todos os momentos. (Professora 6). 
 

A matemática é essencial e está presente no nosso cotidiano. 
(Professora 7). 

 

De acordo com Rodrigues (2005, p. 6): 
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[...] o cotidiano obriga o indivíduo a fazer uso dessa fundamental e 
extraordinária ferramenta que é a matemática (o avanço da 
tecnologia, dos meios de comunicação e do conhecimento científico), 
mas infelizmente ele não percebe que a utiliza e acaba passando 
despercebida. 

 

Ainda sobre o uso da matemática no cotidiano, Ramos (2002, p. 1) cita que:  

 

[...] para as crianças, nos primeiros anos de escolaridade, entender o 
que é a matemática e suas funções na vida diária é muito abstrato e 
neste momento o lúdico se faz presente, pois este sim faz parte do 
contexto de infância da criança, afinal, brincar faz sentido para ela. 

 

Percebe-se com esta investigação que a matemática faz parte do cotidiano 

dos alunos e que ela é uma peça importante principalmente no uso das novas 

tecnologias. Ela está presente nas várias atividades desenvolvidas pelo homem. 

Algumas características da matemática como: analisar, contar, ordenar, resolver 

problemas, quantificar, dentre outras se tornam essenciais para entender a realidade 

das crianças. 

A seguir, o Gráfico 1 indica as diferentes percepções referentes à 

Matemática apresentadas pelas colaboradoras. 

 

Gráfico 1 - Percepções referentes à matemática 

 
Fonte: Autora. 

 

Diante do Gráfico 1 pode ser observado que 61% das colaboradoras 

concordam que matemática está presente no cotidiano dos alunos e 13% relatam 
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que a matemática é construída pelo raciocínio lógico. Os PCNs de matemática 

(BRASIL,1997, p. 26) dizem “que a matemática deverá ser vista pelo aluno como um 

conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua 

capacidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação”. 

De acordo com a pesquisa realizada, analisei que a matemática deve ser 

enfrentada pelo aluno como um desafio para o desenvolvimento do seu raciocínio 

lógico. 

Em relação à matemática como ciência as colaboradoras relatam que: 

 

É uma ciência, ela está presente em todas as áreas da nossa vida. 
(Professora 12). 
 

Matemática é uma ciência viva. (Professora 13). 

 

Ponte (1992, p. 11) informa que “a matemática é um saber científico” e que 

se diferencia das outras ciências porque sua prova é dada pela exatidão do 

raciocínio do aluno. 

Em relação à matemática como uma matéria difícil, apenas uma 

colaboradora relatou tal concepção: 

 

Matemática matéria difícil, ou o aluno gosta e tem o dom ou vai mal 
até o fim de sua formação. (Professora 17). 

 

Os PCNs de matemática observam que: 

 

[...] o ensino de matemática costuma provocar duas sensações 
contraditórias, tanto por parte de quem ensina como por parte de 
quem aprende: de um lado, a constatação de que se trata de uma 
área de conhecimento importante; de outro, a insatisfação diante dos 
resultados negativos obtidos com muita frequência em relação à sua 

aprendizagem (BRASIL, 1997, p. 15). 
 

Ponte (1992, p. 1) refere que, “a matemática é geralmente tida como uma 

disciplina extremamente difícil, que lida com objetos e teorias abstratas, mais ou 

menos incompreensíveis”. 

Observei, no percurso das experiências de vida e escolares, que a 

matemática é tida como uma matéria difícil para maioria dos alunos porque esta é 
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apresentada de uma forma muitas vezes de memorização, com exercícios de 

repetição e fórmulas que a tornam bastante repetitiva e mecânica.  

A importância do desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo foi 

apresentada por uma colaboradora: 

 

Deve contribuir para o desenvolvimento de capacidades básicas de 
pensamento autônomo e crítico do aluno. (Professora 19). 

 

De acordo com Santos (2010, p. 6), “ensinar e aprender matemática têm se 

tornado tarefas cada vez mais complexa diante dos anseios de formar, também por 

meio da matemática, cidadãos mais críticos e participativos na sociedade da qual 

fazem parte”. 

Seguindo a linha de pensamento na qual a matemática pode contribuir para 

desenvolver o pensamento crítico, procurou-se apurar como as colaboradoras 

entendiam como deve ser o ensino da mesma.  

Onze colaboradoras (34%) disseram que deve ser ensinada a partir do 

concreto, com exemplos e de forma clara, seis (18%) falaram que deve ser de forma 

lúdica; cinco (15%) relataram que deve ser de forma prática utilizando as operações 

básicas; oito (24%) responderam que deve ser ensinada através da vivência dos 

alunos com assimilação de conceitos; uma (3%) citou a utilização da modelagem 

como forma de ensinar matemática, outra citou a aplicação de jogos e exercícios de 

repetição.  

O Gráfico 2 ilustra as colocações das colaboradoras: 
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Gráfico 2 - Como deve ser ensinada a matemática 

 
Fonte: Autora. 

 

Para o PCNs de Matemática esta disciplina “faz parte da vida de todas as 

pessoas nas experiências mais simples como contar, comparar e operar sobre 

quantidades” (BRASIL 1997, p. 24). Assim, a ela deve partir da utilização de material 

concreto, com as aulas mais interativas, incentivando a busca, a curiosidade e a 

investigação na resolução dos problemas. 

Santos (2010, p. 9) alerta que nesse processo pode haver erro no ensino da 

matemática: 

 

[...] equívoco da escola é a ideia de que apenas manipulando objetos 
concretos a criança vai formular o raciocínio abstrato, como se o 
professor fosse apenas um organizador de situação de 
aprendizagem nos quais os materiais concretos servem como uma 
autoinstrução, quase como se ele fosse o próprio conhecimento. 

 

Alguns exemplos dos depoimentos das colaboradoras relativos ao ensinar 

matemática a partir do concreto demonstraram o cuidado necessário: 

 

Deve ser ensinada sem pressão. Através de diálogo e com materiais 
didáticos no concreto para um melhor entendimento. (Professora 3). 
 
[...] no concreto para não assustar, já que é vista por alguns como 
assustadora. (Professora 4). 
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Ela deve ser ensinada partindo do concreto. (Professora 9). 

 

Ensinar matemática de uma forma lúdica é uma maneira de atender as 

exigências relativas ao bom ensino: 

 

[...] pela ludicidade é possível despertar no aluno o hábito de 
desenvolver estratégias e resolver situações problemas, por meio do 
raciocínio lógico e argumentativo e desenvolver competências que 
ampliam a capacidade de enfrentar os desafios do mundo 
contemporâneo (NOVELLO et al., 2009, p. 7).  

 

Silva et al. (2013, p. 5) acrescentam que implantar o ensino da Matemática 

de maneira lúdica é permitir ao aluno aprender se divertindo. As colaboradoras se 

mostram em concordância com essa postura:  

 

De maneira lúdica e contextualizada. (Professora 11). 
 

[...] de maneira lúdica e prazerosa. (Professora 12). 

 

A matemática deve, então, ser ensinada de uma forma lúdica, com 

exemplos, jogos, partindo da vivência dos alunos, para que superem a ideia de 

abstrato da disciplina, longe da vida diária dos mesmos. O aspecto da vivência do 

aluno é mencionado por duas colaboradoras: 

 

Partindo das vivências dos alunos, fazendo com que assimilem os 
conceitos e não simplesmente as regras. (Professora 8). 
 

Através da vivência do aluno, com exemplos significativos ou através 
de jogos. (Professora 13). 

 

Uma colaboradora afirma que a matemática deve ser ensinada “através de 

exercícios de repetição” (Professora 17). Grimaldi, Victer e Freitas (2013, p. 1) 

destacam que “a metodologia utilizada pela maioria dos professores de Matemática 

privilegia a quantidade de conteúdos e a aprendizagem, por meio da repetição de 

vários exercícios”, ou seja, ainda é movimento encontrado nas salas de aula do 

ensino fundamental. 
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Há ainda uma possibilidade de ensino da matemática denominada 

modelagem matemática e que foi citada por uma colaboradora. Grimaldi, Victer e 

Freitas (2013, p. 2) oferecem conceituação a respeito: 

 

[...] é uma metodologia capaz de trazer situações reais para as aulas 
de Matemática, proporcionando possibilidade de consideráveis 
descobertas. Ao propor uma situação desafiadora e significativa para 
o aluno por fazer parte do seu dia-a-dia, o aluno torna-se interessado 
em resolvê-la. Com isso, desenvolve sua autonomia, sua capacidade 
de resolver problemas, seu espírito crítico e ainda lhe é exigida uma 
responsabilidade na tomada de decisões. 

 

Acompanhando esta linha de estudos, o lúdico no ensino da matemática nos 

anos iniciais permite ao aluno possibilidades para resolver problemas, exercícios 

considerados “difíceis” pelo mesmo de uma forma prazerosa. Outra forma de ensinar 

matemática, como já foi citada, é trazendo situações reais para a sala de aula 

fazendo, assim, uma ligação com os conteúdos a serem ensinados. 

As colaboradoras foram questionadas quanto aos conteúdos que priorizam 

para ensinar matemática. Foram 32% que responderam operações básicas e 17% 

disseram priorizar a resolução de problemas, 15% a leitura e a escrita matemática, 

9% o ensino das medidas, espaços e grandezas; 6% utilizam os jogos para 

ensinarem matemática, outros contextualizam o ensino com outras matérias e outras 

colaboradoras seguem o conteúdo obrigatório. Apenas 9% das colaboradoras não 

priorizam nenhum conteúdo para ensinar matemática. O Gráfico 3 demonstra as 

opções elencadas. 
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Gráfico 3 - Conteúdos próprios do ensino da matemática 

 
Fonte: Autora. 

 

Em relação às operações matemáticas “o trabalho a ser realizado se 

concentrará na compreensão dos diferentes significados de cada uma delas, nas 

relações existentes entre elas e no estudo reflexivo do cálculo, contemplando 

diferentes tipos – exatos e aproximados, mentais e escritos.” (BRASIL, 1997, p. 

39).  

Duas colaboradoras remetem o uso das operações básicas como conteúdo 

importante para ensinar matemática: 

 

Matemática básica – leitura, interpretação, dia a dia. (Professora 10). 
 

[...] as quatro operações básicas (Professora 20). 

 

A resolução de problemas é uma grande aliada para desenvolver o 

raciocínio do aluno, são fundamentais, pois servem como espelho para o aluno 

colocar-se diante de questionamentos e pensar a resolução dos mesmos. Os 

documentos que servem de referência ao ensino da matemática também mantém a 

posição: 
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[...] a resolução de problemas não é uma atividade para ser 
desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas 
uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto 
em que se podem aprender conceitos, procedimentos e atitudes 
matemáticas (BRASIL, 1997, p. 33). 

 

Os outros conteúdos tais como medidas, espaços e grandezas; leitura e 

escrita matemática e jogos, citados pelas colaboradoras, estão ligados entre si e de 

acordo com os PCNs de Matemática: 

 

[...] há um razoável consenso no sentido de que os currículos de 
Matemática para o ensino fundamental devam contemplar o estudo 
dos números e das operações (no campo da Aritmética e da 
Álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo da Geometria) 
e o estudo das grandezas e das medidas (que permite interligações 
entre os campos da Aritmética, da Álgebra e da Geometria) (BRASIL, 
1997, p. 38). 

 

Há depoimentos interessantes e ilustrativos da ideia: 

 

A escrita e leitura de números naturais, as operações básicas, as 
formas geométricas, medidas e espaços. (Professora 3). 
 
Sistema de numerações, operações, medidas e grandezas, situações 
problemas. (Professora 11). 
 
Leitura, interpretação e resolução de situações problemas 
envolvendo as operações básicas. (Professora 12). 

 

Como observado no PCNs de Matemática e depoimentos das 

colaboradoras, o professor das séries iniciais devem contemplar em seus conteúdos 

matemáticos as operações básicas e o estudo dos números. Não de uma forma 

abstrata, isolada, mas contextualizada com outras disciplinas e a realidade dos 

alunos. A resolução de problemas, utilizando situações reais permite o 

desenvolvimento do raciocínio, uma capacidade maior de compreensão da leitura e 

escrita matemática e permite ao aluno um maior levantamento de hipóteses e 

estratégias.  

Ao serem questionadas se os alunos têm dificuldades em aprender 

matemática, a maioria das colaboradoras disse que sim; suas respostas foram 

variadas: responsabilizaram a falta de atenção e comprometimento do aluno, por ser 

uma matéria difícil e não trazer para a realidade do aluno e até a maneira que muitos 
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professores ensinam, ou seja, não é ensinada corretamente. O Gráfico 4 apresenta 

os motivos que são as possíveis causas das dificuldades em aprender matemática. 

 

Gráfico 4 - Dificuldades de aprendizagem da matemática 

 
Fonte: Autora. 

 

No Gráfico 4, pode-se observar que 26% das colaboradoras disseram que 

os alunos têm dificuldades em aprender matemática pela falta de atenção e 

comprometimento com a disciplina, 16% responderam pelo fato da matemática ser 

abstrata, 11% disseram que os alunos não gostam de matemática sem qualquer 

justificativa e outros 11% afirmaram que os conteúdos são apresentados de forma 

desinteressante e que não é ensinada corretamente. Uma colaboradora disse que 

falta raciocínio lógico e que os alunos não conseguem trazer para a realidade os 

conteúdos de matemática. Outra respondeu que os alunos se sentem desafiados ao 

aprenderem matemática e 10% não responderam esta questão. 

Quando o professor não trabalha a matéria de uma forma compreensiva e 

não valoriza os conhecimentos prévios dos alunos, desperta falta de 

comprometimento e atenção dos mesmos. A Matemática muitas vezes é ensinada 

de uma forma mecânica, sem nexo com o cotidiano do aluno. Porém, se ensinada 
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de uma forma dinâmica envolvendo o aluno no processo de construção do 

conhecimento, a aprendizagem apresenta melhor resultado.  

Os PCNs também informam que é necessário atualizar o ensino da 

matemática (1997, p. 38): 

 

[...] um olhar mais atento para nossa sociedade mostra a 
necessidade de acrescentar a esses conteúdos aqueles que 
permitam ao cidadão “tratar” as informações que recebe 
cotidianamente, aprendendo a lidar com dados estatísticos, tabelas e 
gráficos, a raciocinar utilizando ideias relativas à probabilidade e à 

combinatória (BRASIL, 1997, p. 38).  
 

Silva (2009, p. 8) é quem referenda a posição: 

 

O ensino da matemática apesar de todas suas aplicações práticas 
ainda é ensinado, em alguns casos, com um grande grau de 
complexidade teórica, quando deveria ser voltada para a prática, 
uma vez que a aprendizagem que ocorre dentro da realidade do 
aluno facilita a sua compreensão, porque este educando poderá 
realizar uma avaliação crítica da utilização da aprendizagem. Com 
esta avaliação, o aluno pode observar que a aprendizagem pode 
mudar sua vida e a sociedade que ele vive. O aluno fazendo esta 
observação se tornará um elemento que poderá modificar e abranger 
o conhecimento de todo meio social. 

 

As colaboradoras se expressam: 

 

Falta de atenção e comprometimento com seu próprio ensino. 
(Professora 1). 
 

Falta de interesse dos alunos, problemas de aprendizagem, 
apresentação dos conteúdos de uma forma desinteressante. 
(Professora 12). 
 

Porque às vezes não é considerado o conhecimento prévio do aluno 
e pula etapas básicas para adquirir novos conhecimentos. 
(Professora 19). 

 

A matemática ainda é ensinada, em alguns casos, de uma forma muito 

teórica e abstrata, longe da realidade do aluno, tornando-se uma disciplina 

desprezível e insignificante para eles. Ao trabalhá-la focada em um determinado 

grupo, o professor deve procurar ter a mesma linguagem de seus alunos para 

alcançar melhores resultados de aprendizagem. Com isso, o professor irá ministrar 
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melhor o conteúdo, porque além de conhecimentos matemáticos ensinará a 

interpretar e compreender os conteúdos matemáticos.  

A pesquisa de campo contemplou ainda situações positivas para a 

superação das dificuldades de aprendizagem em matemática. O Gráfico 5 ilustra as 

respostas obtidas. 

 

Gráfico 5 - Possibilidades de superação de dificuldades de aprendizagem 
em matemática 

 
Fonte: Autora.  

 

As situações relatadas pelas colaboradoras para que os alunos superem a 

dificuldade em Matemática são as seguintes: 27% utilizam material concreto para 

que o aluno supere a dificuldade em matemática, 23% utilizam jogos matemáticos, 

31% trabalham com exemplos do dia a dia dos alunos, 7% retomam os conteúdos 

ensinados, 4% ensinam os conceitos matemáticos e 8% não responderam a 

questão. 

A utilização do material concreto relacionada ao cotidiano do aluno é de 

fundamental importância, pois proporciona aulas mais dinâmicas e estabelece 

relações entre situações problemas o cotidiano do aluno. Novello et al. (2009, p. 4) 

destacam:  
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É fundamental, que o professor desenvolva uma proposta 
pedagógica que integre o material concreto definindo 
antecipadamente os objetivos a serem cumpridos e metas a 
alcançar, estabelecendo vínculos com o contexto social dos alunos. 
Trata-se de criar condições de aprendizagens que permitam a 
inserção dos conceitos em situações nas quais os alunos tenham 
maiores condições de compreender o sentido do saber.  

 

Com relação à diversificação das aulas de matemática, Silva (2009, p. 28) 

expressa: 

 

O professor deve também ministrar uma aula cada vez mais 
diversificada abordando sempre o que há de mais novo no mundo 
globalizado, como por exemplo, utilizar jogos matemáticos, 
softwares, dinâmicas. O professor deve fazer uma relação entre o 
conteúdo matemático e o que há de mais moderno no mundo em 
todas as áreas das ciências, tanto humanas, biológicas e exatas. O 
educando poderá ter uma visão mais atual da matemática porque ele 
poderá fazer uma comparação entre o conteúdo matemático e as 
demais disciplinas. 

 

Os relatos de algumas colaboradoras a respeito da utilização do material 

concreto em sala de aula também exemplificam: 

 

Trabalho no concreto para que possam ter uma compreensão e 
superar sua dificuldade. (Professora 2). 
 

Procuro mostrar a eles que a matemática está presente no nosso dia 
a dia, e uso materiais no concreto para que aprendam brincando 
para não ficar tão maçante. (Professora 3). 
 

Faço uso de materiais concretos e situações do dia a dia. 
(Professora 8). 
 

Através de atividades de repetição e jogos (materiais concretos). 
(Professora 17) 
 

Levando em conta sua vivência e trabalho com materiais 
manipuláveis, jogos e desafios. (Professora 19). 

 

O uso do jogo matemático em sala de aula proporciona um ambiente mais 

alegre e atrativo. Com isto, o aluno aprende de uma forma diferente sem perceber. 

O aspecto lúdico, já tratado neste texto, é uma maneira eficaz de resgatar conteúdos 

que já foram ensinados ao mesmo tempo em que introduz novos conhecimentos. 
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Os PCNs de Matemática destacam: 

 
[...] o jogo é uma atividade natural no desenvolvimento dos 
processos psicológicos básicos; supõe um “fazer sem obrigação 
externa e imposta”, embora demande exigências, normas e controle. 
No jogo, mediante a articulação entre o conhecido e o imaginado, 
desenvolve-se o autoconhecimento – até onde se pode chegar – e o 
conhecimento dos outros – o que se pode esperar e em que 
circunstâncias (BRASIL, 1997, p. 35).  

 

Através do lúdico, é possível despertar no aluno o hábito de desenvolver 

estratégias e raciocinar. Ele colabora também para a socialização dos alunos e 

promove a participação dos mesmos em atividades pedagógicas.  

Ao serem questionadas sobre a contribuição da sua formação para ensinar 

matemática, muitas relataram a falta de prática durante o processo de formação 

como um aspecto negativo para sua atuação na sala de aula superada no dia-a-dia 

como mostra o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Contribuição da formação para ensinar matemática 

 
Fonte: Autora. 

 

Foram muitas as respostas das colaboradoras que indicaram quais os 

principais aspectos que contribuíram para a formação para ensinar matemática.  

Parte delas, 28% indicou a falta de prática relacionada ao ensino da matemática 
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durante sua formação e que esta dificuldade foi superada no dia a dia com as 

experiências. Já 20% citou a teoria obtida como conhecimentos importantes para a 

carreira profissional e 12% do grupo respondeu que ter o magistério antes da 

graduação foi primordial para sua formação, enquanto 12% informou a necessidade 

de buscar outros cursos para complementação da mesma. Os estágios como uma 

forma de contato com a sala de aula foi apontado por 8% das colaboradoras. Outras 

4% disseram que a formação contribuiu para que aprendessem a ter empatia pelos 

alunos e 16% das colaboradoras não respondeu a pergunta. 

Associar a teoria com a prática é um dos problemas mais citados nas 

formações de professores. D’Ambrósio (1986, p. 43) relata que: 

 

O valor da teoria se revela no momento em que ela é transformada 
em prática. No caso da educação, as teorias se justificam na medida 
em que seu efeito se faça sentir na condução do dia a dia na sala de 
aula. De maneira, a teoria não passará de tal, pois não poderá ser 
legitimada na prática educativa. 

 

A importância da prática é tema do depoimento de algumas colaboradoras: 

 

Eu acredito que a gente aprende mais no dia a dia com os conteúdos 
e com as crianças. (Professora 5). 
 

Aprendi bastante com a prática diária e observando as dificuldades 
que as crianças apresentam. (Professora 7). 
 

[...] a prática é tudo. (Professora 9). 

 

Um dado importante para atuação do professor de matemática é que deve 

constituir-se de saber científico e profissional, o que requer teoria e prática sem 

dicotomia. Albuquerque e Gontijo (2013, p. 2) declaram que: 

 

[...] o saber científico constituído, basicamente, por conceitos 
matemáticos dão subsídios para que o professor possa criar e recriar 
situações de aprendizagem com segurança, e o saber profissional, 
de teor prático, está ligado, essencialmente, às experiências e ações, 
portanto, deveras importante, pois de nada adianta o professor ser 
detentor de uma gama de conhecimento matemático se ele não é 
capaz de articular estes conhecimentos com suas atividades 
pedagógicas. 
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O profissional tem que estar num processo contínuo de formação e, 

portanto, “‘aprender a aprender’ é também fundamental.” (BRASIL, 1997, p. 26). 

O conhecimento teórico é de fundamental importância para a formação do 

professor de matemática do ensino fundamental. Se o professor do ensino 

fundamental não possui uma formação específica na disciplina de matemática ou se 

a formação inicial não possibilita uma base segura de conteúdos para transmitir aos 

alunos, as aulas serão dentro do chamado modelo tradicional, cujas atividades se 

resumem em exercícios de repetição e que não permitem que os alunos superem a 

dificuldade em aprender matemática. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho pretendeu discutir quais as percepções que professores do 

ensino fundamental têm em relação à matemática, se existem traços da formação 

dos mesmos que são auxiliadores ou dificultadores para o ensino da matemática 

bem como quais são as situações favoráveis ao ensino da matemática. Os 

questionamentos surgiram durante o curso de Pedagogia e as vivências da vida 

escolar ao perceber que o ensino da matemática nos anos iniciais é um desafio para 

o professor. 

No conjunto dos assuntos a serem estudados foi necessário resgatar a 

história da Pedagogia, considerando que este é o curso que forma os profissionais 

que irão atuar com os anos iniciais. Foi possível observar que o curso de Pedagogia 

ao longo dos anos apresentou indefinições em relação à formação profissional, em 

determinado momento formando os chamados especialistas da educação, e em 

outros professores para atuarem em escolas normais, formando educadores da 

escola básica ou para atuarem diretamente nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Atualmente prevalece uma formação generalista que engloba as dimensões acima 

citadas.  

A formação docente, para ensinar matemática dentro do curso de 

Pedagogia, muitas vezes fica restrita a algumas disciplinas. No curso de Pedagogia 

da UEL, há, no currículo atual, a Didática da Matemática para as Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental, ofertada em um semestre do terceiro ano do curso na qual 

possui uma carga horária escassa, prejudicando a formação inicial do professor. 

Entre os resultados deste trabalho está o fato de que o processo de ensinar 

matemática pode apresentar problemas, muitos dos quais relacionados ao processo 

de formação inicial do professor. Além, disso, a investigação mostrou a matemática 

como parte do cotidiano do aluno, da sua realidade e está inserida inclusive no uso 

das novas tecnologias. Como ciência, ela trabalha o raciocínio logico e o 

pensamento crítico dos alunos. Mesmo com toda reformulação do ensino, ela ainda 

se mostra uma matéria difícil de ser entendida pelos educandos e também de ser 

ensinada pelos professores. Este fato, embora constatado, ainda há de ser 

investigado, em outro momento, por esta pesquisadora.  

A pesquisa mostrou ainda que os professores das séries iniciais contemplam 

em seus conteúdos as operações básicas e o estudo de números de uma forma 
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interdisciplinar. A resolução de problemas também é utilizada para transmitir o saber 

matemático de uma forma interligada a realidade do aluno. 

Os depoimentos trouxeram pontos positivos para a superação de 

dificuldades em aprender matemática, tais como: trabalhar com material concreto, 

com jogos, situações problemas que remetem o aluno a sua realidade e conteúdos 

diversificados. 

Por fim, este trabalho de conclusão do curso mostrou que os professores já 

estão se aproximando do que os documentos oficiais têm indicado, mas que é 

necessário o acompanhamento mais sistemático da situação, para verificar se aos 

poucos toda a realidade vai sendo transformada. 

Assim, embora os bancos escolares e acadêmicos ainda não vislumbrem a 

realidade que algumas colaboradoras vivem em sua área de atuação, ou seja, 

trabalhar com a realidade do aluno, de uma forma contextualizada com suas 

experiências de vida; fica a lição das mesmas: já há um cotidiano em que o 

ensinamento da matemática de conceitos e cheia de regras, fórmulas e abstrações 

deixa de existir! 
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APÊNCIDE A - TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 
Prezado (a) Professor (a), 

Este questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Londrina, com orientação da Profa. Dra. Cláudia Chueire de Oliveira. A temática 
de estudo diz respeito às dificuldades de aprendizagem da matemática.  
Gostaria de solicitar sua colaboração, respondendo ao instrumento proposto. Não é necessária a sua 
identificação. Comprometo-me a utilizar das informações coletadas exclusivamente para os fins 
didático-acadêmicos desta investigação. 

Obrigada,  
 

Denise Gomes Motta Coutinho 
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Formação: ______________________________________________________________________ 

Atuação: _______________________________________________________________________ 

Tempo de magistério: _____________________________________________________________ 

1. Qual a sua percepção sobre a matemática? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Como ela deve ser ensinada? 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Quais os conteúdos que você prioriza para ensinar matemática? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Os alunos têm dificuldades em aprender matemática? Por quê? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. O que você faz para que o aluno supere esta dificuldade? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Em quais aspectos a sua formação para ser professor (a) dos anos iniciais contribuiu para que 

você ensinasse matemática?   
_______________________________________________________________________________ 

 

 


