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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa monográfica apresenta uma revisão bibliográfica qualitativa 

e exploratória, com o objetivo de analisar teoricamente o processo de alfabetização 

Matemática (1º e 2º anos do Ensino Fundamental). Destacamos que alguns 

problemas podem ocorrer nesta fase devido à má condução do processo e 

ensino/aprendizagem da matemática. As informações foram coletadas a partir de 

documentos norteadores para educação nacional brasileira. Além desses destacam-

se trabalhos com os pressupostos teóricos de autores a respeito da História da 

Matemática e da Alfabetização Matemática, com sugestões e estratégias para os 

professores da Educação Básica, qualificando as práticas Pedagogias no cotidiano 

escolar para tornar as aulas lúdicas e mais envolventes 

 

Palavras-chave: Alfabetização Matemática; Propostas Pedagógicas; Ensino 

Fundamental. 
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 CAPÍTULO 1 – APRESENTANDO A PESQUISA 

 

O tema desta pesquisa envolve a área da Educação Matemática, com foco em 

Alfabetização Matemática para os estudantes do Ensino Fundamental da Educação 

Básica, em especial, dos 1º e 2º anos. 

A escolha do tema de pesquisa surgiu quando fiz meu estágio no curso de 

formação de professores, no Ensino Médio. Percebi nessa experiência que, durante a 

fase da alfabetização, os conteúdos da Língua portuguesa são desenvolvidos em 

atividades diversas, e trabalhados de forma bem dinâmica, enquanto que na área da 

matemática, de uma forma geral, não recebem a mesma atenção.  

Os estudantes que acompanhei neste estágio tinham dificuldades em aprender 

determinados conteúdo da fundamentação matemática e os professores não 

conseguiam esclarecê-las plenamente, nem mesmo deixar as aulas mais prazerosas, 

lúdicas e envolventes. Destacamos que a palavra lúdico é um adjetivo que, de acordo 

com o Dicionário “Significados”1, nos remete aos jogos e divertimentos. Percebemos 

que os conteúdos lúdicos são importantíssimos na aprendizagem dos alunos, pois 

contribuem para o desenvolvimento intelectual das crianças. 

 Era, quase sempre, apenas a metodologia de cópia e resolução de atividades do 

livro, no caderno. A professora da turma não utilizava materiais concretos para que os 

estudantes pudessem tocar e assimilar melhor o que estava sendo ensinado, e nem 

mesmo outros recursos diferenciados. Era comum ouvir as crianças reclamando que 

não conseguiam resolver algumas atividades matemáticas e achavam a aula chata. 

No 3º ano do Ensino Médio na formação de professores, fiz a disciplina de 

matemática com conteúdos voltados para o ensino de 1ª a 4º série da educação 

básica. Entretanto, terminei o curso sem nenhuma orientação para utilizar materiais 

lúdicos. Os conteúdos foram trabalhados apenas via resolução de exercícios no 

caderno. Por reprodução, esse processo de ensino/aprendizagem acabava se 

refletindo na atuação profissional de todos nós que recebíamos este modelo de 

formação. 

Em relação às minhas experiências profissionais, destaco as da área pedagógica 

com turmas de 3º ano do Ensino Fundamental, em uma determinada escola da cidade 

                                                           
1 Disponível em: Https://www.significados.com.br/ludico/. Acesso em 09.11.17. 

https://www.significados.com.br/ludico/
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de Angra dos Reis. Em uma destas turmas recebi orientações da coordenadora com 

propostas envolvendo brincadeiras, jogos, construções e utilizações de materiais 

didáticos (ábaco, bingo, dado matemático, entre outros), para tornar as aulas mais 

envolventes e ajudar no desenvolvimento do ensino aprendizagem do ensino da 

matemática.  

Hoje, sendo graduanda em pedagogia no Instituto de Educação de Angra dos 

Reis, me sinto mais segura com as orientações dadas nas disciplinas de “Linguagem 

Matemática” e na de “Matemática Conteúdos e Métodos”. As aulas teóricas e práticas 

foram muito importantes para minha formação, pois tive contato com propostas 

pedagógicas que envolveram o lúdico em sala de aula de matemática e vivenciei a 

teoria na prática. Este envolvimento, e toda a minha experiência anterior, me levaram 

a desenvolver o presente estudo monográfico. 

  

Esta monografia tem como tema análises a respeito da alfabetização matemática 

(1º e 2º Anos do Ensino Fundamental). Destacamos alguns problemas que podem 

ocorrer nesta fase devido à má condução do processo e ensino/aprendizagem da 

matemática.  

Dessa forma, delimitamos o tema em: Alfabetização matemática nas séries iniciais 

do ensino fundamental da educação regular. E buscamos responder à seguinte 

questão: O que indicam os documentos e as pesquisas da área da Educação 

Matemática a respeito da alfabetização matemática? Com base nas respostas 

coletadas, pretendemos ainda apresentar desafios, propostas e estratégias a respeito 

da alfabetização matemática 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Este estudo objetiva analisar teoricamente o processo de alfabetização nas 

séries iniciais do ensino fundamental a partir das indicações coletadas em 

documentos que trazem desafios e propostas como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96 (BRASIL, 1996); Parâmetros Curriculares Nacionais para 

área de Matemática no Ensino Fundamental (BRASIL,1997).  
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Além destes destacamos outras bibliografias que envolvem a alfabetização 

matemática. 

O estudo apresenta os seguintes objetivos específicos: 

o Revisar a documentação e a bibliografia sobre o tema; 

o Apresentar desafios, propostas e estratégias a respeito da alfabetização  

 

 

1.2 METODOLOGIA 

                

        O presente trabalho se apresenta como uma revisão bibliográfica qualitativa 

e exploratória. De acordo com Godoy (1995, p. 21), este tipo de pesquisa “ocupa um 

reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que 

envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações, estabelecidas em diversos 

ambientes”. O pesquisador deve analisar documentos que sirvam de dados para uma 

pesquisa qualitativa, ir a campo e captar informações e fazer uma coleta de dados que 

sejam relevantes na sua investigação 

           Conforme Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida através de 

material já elaborado, principalmente por livros e artigos científico. As fontes 

bibliográficas são diversas como: livros de leitura corrente que abrange as obras 

literárias e também obras de divulgação que objetivam proporcionar conhecimentos 

científicos; livro de referência conhecido como de consulta; publicações periódicas em 

jornais e revistas, entre outras fontes. O estudo exploratório pode ser definido como 

pesquisa bibliográfica.  

A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de análise de documentos 

norteadores para educação nacional brasileira como:  

o Parâmetros Curriculares Nacionais para área de Matemática no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1997,1998); 

o Diretrizes Curriculares Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013);  

o Além de outras bibliografias que envolvem a Alfabetização Matemática.  
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1.3 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

A organização desta monografia se apresenta da seguinte forma: 

o Capítulo 1: Apresentação da pesquisa e seus passos metodológicos; 

o Capítulo 2: Justificamos a importância da pesquisa que foram analisadas 

a respeito da alfabetização matemática (1º e 2º Ano do Ensino 

Fundamental). Destacamos alguns problemas que ocorrem nesta fase 

devido à má formação do estudante; 

o Capítulo 3: Destacamos trabalhos os pressupostos teóricos de autores 

a respeito da história da matemática e da alfabetização matemática, com 

propostas e estratégias para os professores da educação básica, 

qualificando as práticas pedagogias no cotidiano escolar para tornar as 

aulas lúdicas e envolventes. 

o Capítulo4: Apresentamos um portfólio com os resultados que a Atividade 

da Melancia proporcionou ao verificar os processos de numerização de 

uma turma de Educação Infantil – Pré três, com alunos de 05 anos de 

idade. 

o Capítulo 5: Realizamos as considerações finais da pesquisa realizada.  
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CAPÍTULO 2 – JUSTIFICATIVAS  

Neste capítulo buscamos apresentar alguns desafios enfrentados por 

professores a respeito da alfabetização matemática (1º e 2º Ano do Ensino 

Fundamental). Além de propostas e aplicações. Destacamos também alguns 

problemas que ocorrem nesta fase devido à má formação do estudante. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para área da 

educação matemática (BRASIL, 1997), ensinar matemática no ensino fundamental é 

necessário que o professor procure identificar as características dessa ciência suas 

estratégias e aplicações.  

Uma das caracterizações da área de matemática nos PCN é de que “A 

Matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização do seu ensino deve 

ser meta prioritária do trabalho docente”. (p.20). Tal destaque acentua a necessidade 

de ampliarmos a qualidade no processo de ensino/ aprendizagem da matemática, 

pois, conforme com Baiochi, Carvalho e Teixeira (2012), ela está em nosso cotidiano. 

Entretanto, ao alfabetizar matematicamente muitos educadores sentem-se inseguros, 

pois não “sabem” os métodos possíveis, os melhores caminhos para realizarem tal 

função. 

       Os PCN enfatizam que professor deve levar em conta a história de vida de seus 

alunos para poder conhecer o aprendizado que ele possui antes de vir para a escola, 

deve ser considerado os conhecimentos adquiridos por ele sobre determinado 

assunto suas condições sociológicos, psicológicos e culturais. 

     A concepção do educador em relação a matemática deve ter clareza, em sua 

prática de sala de aula, nas escolhas pedagógicas, conteúdos de ensino, os objetivos 

definidos, avaliações e as formas que estão entrelaçadas. 

        Na perspectiva de Danyluk (2015), sobre o processo de ler e escrever 

matemática, ou a alfabetização matemática, é relevante que o docente tome como 

base para a sua ação, os conhecimentos anteriores adquiridos pelo aluno.  

É importante que o professor leve em consideração o que seus alunos já sabem 

sobre as noções matemáticas ou conceitos matemáticos para ajudá-los a 

compreender, interpretar, comunicar e fazer transformação a respeito do que leem em 

matemática. Cabe ao educador possibilitar para os estudantes o significado daquilo 

que o discurso matemático veicula. 
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. 
Preocupar-se com a escrita é estender a todos, em todas as áreas, o 
poder de transformar e assim compreender o inundo; é promover as 
condições da produção de Textos; é a conquista desse status de poder 
que inclui a escrita como meio de pensar o real (FOUCAMBERT, 1994, 
p. 81, apud DANYLUX, 2015, p. 31).   

 

 

Os PCN (BRASIL, 1997) trazem sugestões do uso dos recursos didáticos como 

livros, vídeos, jogos, computadores, entre outros materiais para o processo de ensino 

aprendizagem, esses recursos didáticos precisam estar integrados a exercícios de 

análises e reflexões. 

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que 
se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por 
analogia (jogos simbólicos): os significados das coisas passam a ser 
imaginados por elas. Ao criarem essas analogias, tornam-se 
produtoras de linguagens, criadoras de convenções, capacitando-se 
para se submeterem a regras e dar por meio dos jogos as crianças 
não apenas vivenciam situações que se repetem, mas aprendem a 
lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os 
significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem 
essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de 
convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e dar 
explicações. (BRASIL, 1997, p. 33). 

 
 

Conforme este mesmo documento, durante a aprendizagem escolar o erro é 

inevitável, mas deve ser considerado como um caminho para buscar o acerto, para 

construir conhecimentos. O aluno tenta de alguma forma encontrar a resposta, e para 

isso vai construindo e compreendendo a lógica para chegar ao resultado.  

É preciso reconhecer, dialogar para entender o pensamento do aluno. Cabe ao 

professor sinalizar as pistas para o aluno descobrir o erro e pode ajudá-lo. Quando o 

professor detecta o erro, e faz um planejamento adequado para auxiliar o aluno a rever 

o caminho percorrido ele ajuda o aluno a compreender melhor. 

 

Se todos os erros fossem vistos da mesma forma, com intenção de 
correção poderá ser importante para alguns alunos, se a explicação 
for suficiente para esclarecer algum tipo particular de dúvida, mas é 
bem provável que outros continuarão sem compreender e sem 
condições de escrever a situação”. (BRASIL, 1997, p. 41). 

                                                                                                                                           

Entretanto, como argumenta D’Ambrosio (2003), a criança desde pequena 

costuma ser direcionada a dizer que a matemática é difícil. Basta ouvir seu irmão mais 
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velho falar que a matemática é complicada ela já entra desesperada quando se depara 

com a disciplina. Este autor argumenta que para melhorar este quadro, a matemática 

deveria ser tratada como algo natural do cotidiano dos estudantes. 

Os PCN (BRASIL, 1997), orientam os professores para o ensino da matemática 

estabelecido em seu documento da seguinte forma:   

o A atividade matemática escolar não é “olhar para coisas prontas e definitivas”, 

mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo aluno, que se 

servirá dele para compreender e transformar sua realidade. 

o No ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste em 

relacionar observações do mundo real com representações (esquemas, 

tabelas, figuras); outro consiste em relacionar essas representações com 

princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem 

grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a 

“escrever” sobre Matemática, a trabalhar com representações gráficas, 

desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados. 

o A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à 

apreensão do significado; apreender o significado de um objeto ou 

acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e 

acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em compartimentos 

estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em 

que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da Matemática 

para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais 

disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre 

os diferentes temas matemáticos. 

o A seleção e organização de conteúdos não deve ter como critério único a lógica 

interna da Matemática. Deve-se levar em conta sua relevância social e a 

contribuição para o desenvolvimento intelectual do aluno. Trata-se de um 

processo permanente de construção. 

o O conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos como 

historicamente construído e em permanente evolução. O contexto histórico 

possibilita ver a Matemática em sua prática filosófica, científica e social e 

contribui para a compreensão do lugar que ela tem no mundo. 
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2.1 ENSINO DE MATEMÁTICA: O PAPEL DO PROFESSOR E DA ESCOLA 

 

Os PCN (BRASIL,1998) atribui ao professor o papel de mediador entre o 

conhecimento matemático e o aluno. O professor deve ter domínio dos conceitos e 

procedimentos dessa área, tendo concepções de que a matemática é uma ciência 

dinâmica, está sempre pronta para receber novos conhecimentos.   

Vale ressaltar que alguns conceitos e o pensamento matemático abstrato e 

teórico, de um modo geral, são “difíceis” de transmitir para os alunos. Por isso é 

necessário que faça uma constante transformação para melhor ensinar aos 

estudantes.  

A escola deve sempre rever as ideias e conceitos que envolvem o processo 

educacional, de modo a atualizá-los. Precisa reconhecer os obstáculos que estão 

presentes no processo de construção de conceitos e as transformações para que os 

professores venham compreender alguns aspectos da aprendizagem dos alunos.  

No ensino fundamental, espera-se que o conhecimento aprendido, seja capaz 

de ser transferidos a outros contextos. 

Conforme o Plano Nacional da Educação - PNE (BRASIL, 2014), as escolas 

deverão seguir algumas novas diretrizes e adaptar as metas e estratégias que seguem 

com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal. 

Podemos destacar algumas destas propostas das diretrizes do PNE, tais como: 

o erradicação do analfabetismo;  

o melhoria na qualidade da educação;  

o promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

o os profissionais da educação devem adaptar o ensino conforme essa lei 

sancionada para o ensino no Brasil.  

  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), devido as atividades do dia a dia, os 

alunos sabem lidar de certo modo com as atividades matemáticas, são capazes de 

reconhecer problemas, selecionar informações, resolver e tomar atitudes, a escola 

deve potencializar o desenvolvendo das capacidades de natureza prática.  

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam 

capacidades de natureza prática para lidar com a atividade matemática, o que lhes 

permite reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões. 
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Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem 

apresenta melhor resultado, pois “à medida que se redefine o papel do aluno diante 

do saber, é preciso redimensionar também o papel do professor que ensina 

Matemática no ensino fundamental”. (BRASIL, 1998, p. 38). 

 Podemos refletir, tendo por base estes PCN (BRASIL, 1998), voltados para a 

área da matemática, que tradicionalmente a prática do professor em sala de aula tem 

sido em apresentar conteúdos oralmente com suas respectivas definições, exemplos 

e aplicação de exercícios de aprendizagem, fixação de conteúdos, pressupondo que 

o aluno aprende por reprodução.  

Essa prática de ensino é insatisfatória, de uma forma geral, pois acaba levando 

o aluno aprender alguns processos de aprendizagem por mera reprodução de forma 

mecânica. Entretanto, vale ressaltar que esse procedimento não constrói aprendizado 

e nem ajuda o aluno a estabelecer relação com outras áreas.   

      Conforme já comentado anteriormente, a matemática é fundamental na 

construção da cidadania. E a nossa sociedade contemporânea vem produzindo e 

assimilando cada vez mais de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos dos 

quais todos os cidadãos tem o direito de se apropriar.  

Com base nesses contextos e problematização no processo de ensino e 

aprendizagem, me propus a realizar esse trabalho de pesquisa, mostrando os 

desafios, propostas e estratégias, através de documentos norteadores e trabalhos de 

autores a respeito da alfabetização matemática, para a educação brasileira em 

especial para professores que trabalham com as séries iniciais da Educação Básica, 

contribuindo com reflexões que auxilia na qualidade do trabalho docente. 
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CAPÍTULO 3 – ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

 

  De acordo com BRASIL (2013), as proposições das Diretrizes Curriculares para 

o Ensino Fundamental da Educação Básica ocorreram a partir das alterações da LDB 

de 9.394/9, que determinavam a matrícula obrigatória nas escolas das crianças com 

7 (sete) anos de idade com duração de 8 (oito) anos. Essas e outras mudanças foram 

significativas, especialmente a que diminui para um ano   a matrícula obrigatória nas 

escolas e as crianças ingressam com 6 (seis) anos de idade e a duração do ensino é 

ampliada 9 (nove) anos. 

       Portanto, a entrada das crianças ao Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de 

idade permite que todas as crianças brasileiras possam desfrutar do direito à 

educação, beneficiando-se de um ambiente educativo voltado para alfabetização e ao 

letramento, à aquisição de conhecimentos de outras áreas. 

      O Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece normas para as Diretrizes 

e orientações que devem ser observadas pelos Sistemas de Ensino e pelas Escolas 

para a reorganização do Ensino Fundamental com duração de  9 (nove) anos, vale  

ressaltar que não  poderão reorganizar o currículo   adaptando   à nova realidade, pois 

não é simplesmente  absorver, no primeiro ano de  escolaridade, o currículo da Pré-

Escola, nem tão pouco  trabalhar com as crianças de 6 (seis) anos os conteúdos que 

foram realizados com as crianças de 7 (sete) anos. Trata-se, portanto, em elaborar 

um novo currículo e planejar um projeto político-pedagógico para o Ensino 

Fundamental que contemplem os 9 (nove) anos de escolaridade.  

        Conforme este mesmo documento o projeto político-pedagógico o currículo do 

Ensino Fundamental com duração de 9 (nove) anos deve ser estruturado como um 

projeto educativo coerente, sendo articulado e integrado conforme o desenvolvimento 

e forma de ser das crianças e dos adolescentes nos diferentes contextos social. 

(...) O projeto educativo pode ser entendido como uma das formas de 
expressão dos propósitos educacionais que pode ser compartilhada 
por diferentes escolas e redes. Ciclos, séries e outras formas de 
organização a que se refere a Lei nº 9.394/96 serão compreendidos 
como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, ao 
longo dos 9 (nove) anos. Ao empenhar-se em garantir aos alunos uma 
educação de qualidade, todas as atividades da escola e a sua gestão 
deverão estar articuladas com esse propósito. (BRASIL, 2013, p.112) 
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Podemos ver em BRASIL (2013) que o regimento escolar e o projeto político-

pedagógico precisam estar em conformidade com a legislação e as normas vigentes, 

os professores devem ter espaço e tempo para exercer sua profissionalização na 

escola; devem participar das reuniões, do trabalho coletivo, avaliar os trabalhos dos 

alunos, participar formação continuada e estabelecer contatos com a comunidade. 

No projeto político-pedagógico e no regimento escolar, o aluno deve ser o 

centro do planejamento. Sendo considerado como sujeito que atribui sentidos à 

natureza e à sociedade nas práticas sociais que vivencia, produzindo cultura, 

recriando conhecimentos e construindo sua identidade pessoal e social. Como sujeito 

de direitos, ele deve tomar parte ativa na discussão e implementação das normas que 

regem as formas de relacionamento na escola, fornecendo indicações relevantes a 

respeito do que deve ser trabalhado no currículo ao tempo em que precisa ser 

incentivado a participar das organizações estudantil. 

  De acordo com os PCN (BRASIL, 1997) neste processo de 

ensino/aprendizagem, especificamente na área de Matemática no ensino 

fundamental, “estão” pautados por princípios decorrentes de estudos, pesquisas, 

práticas e debates desenvolvidos nos últimos anos (p.19). 

 

 

3.1 REFLEXÕES E SUGESTÕES PARA PENSAR NA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

COMO PROCESSO DE HISTÓRIA E CONSTRUÇÃO PARA APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS 

       

    Em sua pesquisa, Miami (2007) declara que iniciou seus estudos de 

matemática sem conhecer a história da matemática. Não havia interesse em 

conhecer, aliás, achava o estudo de história muito chato e tinha pouco estimulo. 

Quando estudou para ser professora de matemática não teve preocupação com a 

história do conhecimento matemático, apenas achava a disciplina desafiadora, bonita, 

intrigante e completa. Em 1979, na disciplina de “matemática e sociedade”, no 

penúltimo ano como universitária, teve oportunidade de estudar com seu pai – 

Ubiratan D´Ambrosio –, onde fez alguns questionamentos relacionados ao papel da 
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matemática na sociedade. A partir desse momento passou a interessar mais pelos 

estudos de seu pai, em Etnomatemática. 

A relação entre Educação Matemática e etnomatemática se dá 
naturalmente, pois etnomatemática é uma forma de se preparar jovens 
e adultos para um sentido de cidadania crítica, para viver em 
sociedade e ao mesmo tempo desenvolver sua criatividade” 
(D’AMBROSIO, 2008, p. 8).  

 

Os trabalhos, livros e conferências de seu pai passaram a fazer parte também 

da sua vida. As ideias relacionadas à Etnomatemática influenciavam a forma de 

pensar de vários educadores matemáticos e profissionais de diversas áreas.  A autora 

nos conta que em sua tese de doutorado ficou inspirada a escrever história do 

currículo escolar, pesquisando o movimento de matemática moderna no Brasil e a 

influência no currículo brasileiro, assim como em outros países, principalmente na 

América do Norte 

A Matemática Moderna nasceu como um movimento educacional 
inscrito numa política de modernização econômica e foi posta na linha 
de frente do ensino por se considerar que, juntamente com a área de 
Ciências, ela constituía uma via de acesso privilegiada para o 
pensamento científico e tecnológico. Para tanto procurou-se aproximar 
a Matemática desenvolvida na escola da Matemática como é vista 
pelos estudiosos e pesquisadores. (BRASIL,1998, p.19). 

 

     Miami (2007) procurou entender o processo de construção humana no trabalho 

de Piaget e Garcia (1989), além dos trabalhos do seu pai, estudando sobre a filosofia 

e sociologia da matemática, que ajudaram fazer conexões para construir o que seja a 

matemática. Em curso oferecido por ela para futuro professores, buscou mostrar que 

a história auxilia a entenderem a evolução da matemática como um processo sócio 

cultural de construção humana; o ato de construir seja no sentido de aprendizagem, 

buscando semelhança entre o processo histórico e a aprendizagem das crianças. Esta 

mesma autora cita vários conceitos como exemplos a álgebra como processo 

geométrico e a importância da geometria na fundamentação matemática, ressalta 

como era visto pelos alunos antes e como é visto hoje alguns conceitos. Ela 

argumente que o professor precisa compreender a matemática como resultado da 

ação humana no mundo e suas experiências nele. O ensino da matemática nas 

escolas precisa sinalizar a natureza contextual da disciplina. Com a evolução 

matemática através dos séculos o futuro professor deve analisar de forma crítico e 
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reflexiva a aprendizagem de seus alunos. O foco desse trabalho aguça os futuros 

professores a conhecer os processos de evolução matemática desde dos métodos 

mais simples da antiguidade até os dias atuais. 

Estamos diariamente carregados de conhecimento, no entanto, o 
educador matemático tem como tarefa principal possibilitar ao 
estudante o significado daquilo que o discurso matemático veicula” 
(DANYLUK, 2015, p.15-16). 

 

       

Conforme os PCN (BRASIL, 1998) a matemática hoje é trabalhada nas escolas 

com projetos educativos que atende os interesses e necessidades da comunidade. 

Alguns professores individualmente ou em pequenos grupos, procuram buscar novos 

conhecimentos e estão em constantes reflexões, a fim de desenvolver práticas 

pedagógicas mais eficientes para ensinar Matemática.  

No entanto, essas iniciativas não fazem parte da vida de todos professores. O 

ensino de matemática ainda hoje apresenta um quadro insatisfatório para o ensino de 

matemática. A formação de professores tanto inicial como continuada tem contribuído 

muito pouco na qualificação desses professores para o trabalho docente. 

      De acordo com as Diretrizes Curriculares de 2013, os anos iniciais do Ensino 

Fundamental a criança precisa desenvolver a capacidade da leitura, dos conceitos 

matemáticos básicos e compreender a realidade que o cerca durante período de 

escolarização. 

Na perspectiva de SOUZA (p. 2). 

Nossa idade, peso, altura, a hora no relógio, a posição em uma lista 
classificatória, a data de aniversário, o nosso endereço, constituem-se 
em diversas situações de nossa vida cotidiana nas quais precisamos 
recorrer aos números.  

 

 

No entanto, quando afirmamos que recorremos aos números sempre, não 

queremos dizer que atribuímos significado a eles com a mesma frequência com que 

os utilizamos, ao contrário, na maioria das vezes, a única correspondência que 

fazemos quando pensamos nos números diz respeito à sua representação gráfica e 

não ao que ela significa. 

    Tendo por base essas e outras conjectura, podemos retornar ao tema 

específico desta monografia, que é a alfabetização matemática, e considera-la como 
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um fenômeno que trata da compreensão, da interpretação e da comunicação dos 

conteúdos matemáticos ensinados na escola tidos como iniciais para a construção do 

conhecimento matemático.  

Ser alfabetizado em matemática então, seria compreender o que se lê e 

escrever o que se compreende a respeito das primeiras noções lógica, de aritmética 

e geometria, “assim, a escrita e a leitura das primeiras ideias matemáticas podem 

fazer parte do contexto alfabetização” (DANYLUX, 1997 apud BAIOCHI, LOURENÇA 

e TEIXEIRA, 2012, p. 12). 

Conforme Lourenço, Baiochi e Teixeira (2012), a citação de Danylux, deixa 

claro que a alfabetização matemática pode ocorrer simultaneamente com o processo 

de aquisição de leitura e escrita. 

De acordo Coelho e Pisoni (2012), baseado na teoria de Vygotsky, a criança 

inicia seu aprendizado antes de chegar na escola, o aprendizado escolar vai contribuir 

com novos conhecimentos para o desenvolvimento dela. A aprendizagem é um 

processo contínuo. A educação pode contribuir de forma quantitativa, capaz de elevar 

o nível de aprendizagem a outro. Quando a criança consegue desenvolver sua 

capacidade sozinha, o autor chama de desenvolvimento real, quando não consegue 

realizar sozinha, mas com ajuda de outra pessoa é chamado de desenvolvimento 

proximal, quando consegue realizar por mediação de outras pessoas chamamos de 

desenvolvimento potencial.  

As experiências são fundamentais, pois a criança aprende através de diálogo, 

colaboração, imitação. Vygotsky declara que “aquilo que é zona de desenvolvimento 

proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma 

criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” 

(VIGOTSKY, 1984, p. 98 apud COELHO e PISIONI, 2012, p.148). 

 

Os alunos trazem para a escola conhecimentos, e ideias e intuições, 
construídos através das experiências que vivenciam em seu grupo 
sociocultural. Eles chegam à sala de aula com diferenciadas 
ferramentas básica, como por exemplo, classificar, ordenar, quantificar 
e medir. Além disso, aprendem a atuar de acordo com os recursos, 
dependências e restrições de seu meio. (BRASIL, 1997, p. 25) 
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Conforme DEPOLI (2012), o ensino da matemática na infância pode aprimorar 

o conhecimento científico e ampliar o conhecimento que a criança traz antes de vir 

para escola, as atividades lúdicas, jogos, brincadeiras são muito importantes nessa 

fase da criança. Atualmente os alunos são dinâmicos e dotado de informações vindas 

de várias realidades.  

Entretanto, os professores devem estar sempre diferenciando seu 

conhecimento, como estão não processo de alfabetização, antes mesmo de ler e 

escrever a matematicamente, possuem ideias matemática do seu cotidiano. 

Precisamos retirar da ideia de que o ensino da matemática e pura ciência que não 

permite dialogo, descoberta, investigação.  

Pesquisas tem demostrado que práticas pedagógicas que encaram o processo 

de ensino/aprendizagem da matemática distanciado do diálogo, estão ultrapassadas. 

O ensino da matemática pode ter uma visão investigadora como podemos ver na 

citação citada pela autora Segundo Moreno e Paschoal (2009):  

O ambiente de desenvolvimento e aprendizado da criança de seis 
anos constitui-se na organização do trabalho pedagógico para essa 
faixa etária, que por sua vez se caracteriza na organização curricular 
que inclui a organização do tempo, espaço, rotinas de atividades, 
forma como o adulto exerce seu papel, materiais disponíveis, isto é, 
na prática pedagógica diária realizada em cada sala de aula ou fora 
dela, em outros espaços pedagógicos, como, por exemplo, o parque 
infantil, o refeitório, a biblioteca, a brinquedoteca, a sala de vídeo, o 
laboratório, etc. (MORENO E PASCHOAL, 2009, p.44 apud DEPOLI, 
2012, p. 21)  

 

De acordo com D’Ambrosio (2003): 

 
(...) Olhar, classificar, comparar são princípios da matemática. 
Se alguém estender uma mão cheia de balas e outra com 
poucas para que uma criança escolha, ela reconhece a diferença 
de quantidades e vai optar pela mão cheia. Isso é uma aplicação 
cotidiana e prática da matemática”. Para Ubiratan, a escola 
optou por formalizar essas relações. “Pensar em números é 
abstrato, diferente de pensar em balas. O ensino da matemática 
assumiu a postura de se encaminhar para o abstrato e se libertar 
do espontâneo. É daí que vem o distanciamento entre as 
crianças e a matemática”. (D’AMBROSIO, 2003, p.3). 

 
    

Ou ainda, de acordo com DANYLUY (2015),  
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Não desejamos que nossos estudantes apenas “contem” ou cantem 
números, ou ainda, copiem ou escrevam cálculos matemáticos de 
modo mecânico e sem compreender o que estão realizando. 
(DANYLUY, 2015, p.15).  

 

O autor acima cita o exemplo que os papagaios e alguns outros animais, podem 

repetir números, quando ensinamos a identificarem pequenas quantidades   para eles. 

Os alunos são racionais, pensam, são inteligentes e não meros repetidores. Temos 

que possibilitar um ensino e uma aprendizagem relevantes para que ele possa utilizar 

no seu cotidiano. 

 

Para que a Educação Matemática ocorra, de fato, na escola, alunos e 
professores devem estar envolvidos no processo de construção do 
conhecimento matemático. O professor deve entender e assumir que 
a matemática que ele ensina deve ser criativa, viva e significativa. 
Dessa forma, seus alunos poderão ter a oportunidade de serem mais 
comunicativos e mais participantes e não haverá divisões entre as 
áreas de conhecimento, tais como: Língua Materna, Matemática, 
Ciências, Geografia, Educação Física. Assim, a Matemática não será 
concebida como uma Ciência sem relação com o mundo do cotidiano 
vivido pelas pessoas, passível de ser de domínio de apenas alguns 
poucos privilegiados. (DANYLUY, 2015, p. 242). 

 
 
        Conforme esse mesmo autor as pessoas que fazem parte da instituição escolar, 

professores e alunos, ensinando e aprendendo, e ao desenvolverem a linguagem 

matemática, já trazem consigo o seu real vivido, suas experiências em relação a 

matemática. Se o professor procurar vivencia o processo de desenvolvimento da 

escrita e da alfabetização matemática provavelmente prova estará contribuindo com 

o ser que busca aprender matemática. 

        Na perspectiva de D’Ambrosio (2003), considerado o pai da etnomatemática, a 

matemática é usada como filtro social para definir quem tem condições de tomar 

decisões. Para ele a matemática não pode ser hermética nem tão pouco elitista. No 

entanto é necessário considerar o modo sócio cultural do aluno, o ambiente em que 

ele vive e o conhecimento que ele traz de casa. 

Este autor relata que os que os educadores modernos precisam fazer esforços 

para que a matemática deixe de ser complexa e elitista. Devem aproximar a disciplina 

com a maneira espontânea da criança, propor objetos, jogos, balas, deixar elas bem 

à vontade. A criança chega na escola com habilidades desenvolvidas em casa e no 
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meio social de seu convívio, cada criança traz seu conhecimento, que acabam 

trazendo conflitos, sendo assim  

(...) o professor é o principal idealizador e defensor da 
etnomatemática, que leva em consideração os fatos e conhecimentos 
que fazem parte do ambiente cultural no qual a criança vive 
(D’AMBROSIO, 2003, p. 2). 

 

Os conhecimentos da criança vindo do seu meio cultural deve ser aproveitado 

pelo professor. Quando a criança chega aos 7 anos de idade, já conheceu os jogos, 

brincadeiras, sabe falar, andar, viveu sete anos produtivos e criativos, o professor não 

pode deixar essas experiências de lado e querer que aprendam números e que 

absorvem coisas mais intelectualizadas, os professores tendem a valorizar o 

conhecimento formal, têm hesitação e medo de se libertar.  

O importante é utilizar os instrumentos que a criança já adquiriu de seu convívio 

social antes de chegar na escola. Os instrumentos novos devem estar relacionando 

com os conhecimentos que ela aprendeu em casa, estimulando a criança a fazer mais 

e de forma bem alegre.  
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CAPÍTULO 4 – ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

     Neste capítulo apresentaremos uma atividade pedagógica, voltada para à 

Alfabetização Matemática, que foi desenvolvida e apresentada num portfólio, no 

primeiro semestre de 2016, na disciplina de Matemática: Conteúdo e Método, do curso 

de Pedagogia do IEAR/UFF2, ministrada pelo professor Dr. Adriano Vargas. O mesmo 

propôs que a turma se dividisse em grupos e apresentasse um portfólio com uma 

atividade que tivesse sido aplicada nas séries iniciais, e, de igual modo, voltada para 

a Alfabetização Matemática.  

Sendo assim, o nosso grupo3 escolheu a “Atividade da Melancia”. Esta é uma 

atividade lúdica que ajuda no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Portanto, por 

meio dela, buscamos apresentar os resultados que a atividade proporcionou ao 

verificar os processos de numerização em uma rede privada, no Instituto Educacional 

Monsuaba (IME), em uma turma de Educação Infantil – Pré três, com alunos de 05 

anos de idade –, localizada no município de Angra dos Reis/RJ. A turma era composta 

por 14 alunos, porém no dia da atividade só estavam presentes 12 alunos. 

O objetivo desta atividade foi observar como os alunos/alunas associavam a 

quantidade de algum elemento e/ou objeto, com um determinado número; e como os 

alunos ordenavam os números de forma sequencial. 

       Saber contar de 1 a 10, nem sempre está relacionado à aprendizagem do 

processo de numerização pela criança. De acordo com Bertoni (2007) contar é 

quantificar o nome do número e aplicá-los, um após o outro, ao elemento de contar e 

quantificar. A autora aponta que para a aprendizagem é fundamental quatro pontos: 

a) a utilização ordenada dos nomes da cadeia numérica; 

b) a correspondência única; 

c) a organização da ordem de contagem; e,  

d) o princípio cardinal.  

A Atividade da Melancia, em cada etapa, trabalhou todos os pontos citados 

acima. A primeira etapa da atividade foi à montagem da melancia em ordem 

sequencial de 1 a 8. É importante ressaltar que a mediação, por parte do grupo, foi 

                                                           
2 Instituto de educação de Angra dos Reis / Universidade Federal Fluminense 

3 Composto por cinco participantes: Edna, Franciele, Gabrielle, Márcia e Vanessa.  
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essencial durante todo o processo da atividade, pois com ela, auxiliávamos as 

crianças naquilo que sentiam mais dificuldades. E a todo momento incentivávamos as 

mesmas que oralizassem os nomes da cadeia numérica na montagem, e acertasse a 

sequência. 

Depois foram sorteados os números de 1 a 8, para que as crianças colocassem 

a quantidade no numeral correspondente, e para isso conseguissem contar, com 

mediação, para que elas não contassem duas vezes a mesma semente ou 

esquecesse alguma, chamada por Bertoni de correspondência única. 

Deixamos claro para as crianças, mesmo que elas mudassem a posição da 

semente, a quantidade não variava, auxiliando para a conservação do que tinha sido 

contado e do que não tinha. Durante o processo, pedimos sempre a contagem e 

trabalhamos com elas para colocar e/ou retirar sementes, obtendo a quantidade 

correta. Tendo por fim a melancia completa. 

A seguir, explicaremos com mais detalhes a metodologia aplicada para que a 

Atividade da Melancia fosse realizada:  

 

o 1º momento: Apresentamos a atividade previamente elaborada contendo 5 

melancias divididas em 8 fatias numeradas (de 1 a 8), e distribuímos as 

mesmas para a turma, que foi dividida em 2 trios e 3 duplas; 

 

o 2º momento: Distribuímos as fatias de melancia que estavam embaralhadas e 

pedimos aos alunos/alunas que ordenassem em sequência numérica; 

 

o 3º momento: Explicamos que na melancia estava faltando algo. Então, 

mostramos para eles as sementes. Em seguida, distribuímos para cada dupla 

e trio as 36 sementes.  

 

o 4º momento: Falamos para os alunos/alunas que iríamos sortear os números 

que estavam dentro de um saquinho e de acordo com o número anunciado, os 

mesmos deveriam identificar na fatia este número, associando a quantidade de 

sementes.  
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o 5º momento: Em cada sorteio que fazíamos, acompanhávamos o 

desenvolvimento e/ou empenho dos alunos. 

 

o 6º momento: Com a atividade finalizada, perguntamos aos alunos/alunas se 

tinham gostado da mesma, eles euforicamente em coro, responderam que 

adoraram a Atividade da Melancia.  

 

 

Como resultado, desta atividade, conseguimos observar que no 2º momento 

que pedimos para os alunos/alunas ordenassem as fatias da melancia (de 1 a 8) 

alguns alunos/alunas só sabiam contar de 1 a 5 ou de 1 a 6. Na Figura 1 a dupla 

conseguiu ordenar de forma sequencial as fatias que continham os números de 1 a 5, 

e notamos que a ordem dos números 8, 7 e 6 foi invertida. Na Figura 2 a dupla 

começou a montar as fatias da melancia a partir do número 5 e seguiu a sequência 

colocando o número 6, contudo, também inverteram a ordem dos algarismos 8 e 7. 

Estas duplas precisaram de nossa intervenção para que os números fossem 

colocados na sequência de 1 a 8. No intuído de resguardar a identidade das crianças 

que participaram da atividade os rostos foram embaçados nestas fotos. 

 

Figura 1: Montagem da melancia em ordem sequencial 

   

Fonte: O grupo. 
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Figura 2: Montagem da melancia em ordem sequencial (a partir do número 5) 

 

Fonte: O grupo. 

 

 

Os dois trios (Figura 3) e uma das duplas (Figura 4) conseguiram montar as 

fatias da melancia, com seus respectivos números, na sequência.  

 

Figura 3: Montagem da melancia em ordem sequencial dos dois trios 

 

Fonte: O grupo. 
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Figura 4: Montagem da melancia em ordem sequencial da dupla 

 

Fonte: O grupo. 

 

No 4º momento conforme íamos sorteando os números os alunos/alunas 

colocavam as quantidades de sementes na fatia correspondente aos mesmos. Os 

números foram sorteados na seguinte sequência: 8, 7, 1, 2, 6, 3, 4 e 5. Durante a 

atividade as crianças trabalharam em equipe, como mostra a Figura 5, ao colocarem 

a quantidades das sementes nas fatias em associação com o número que tinha sido 

sorteado.  

Figura 5: Colocando as sementes nas fatias da melancia 

 

Fonte: O grupo. 
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No momento em que o número 7 foi sorteado um dos trios colocou nove 

sementes na fatia da melancia (Figura 6), mas dois alunos analisaram o que tinham 

feito e resolveram, por iniciativa própria, contar a quantidade de sementes que tinham 

colocado naquela fatia, e constataram que tinham sementes a mais. Então, eles 

retiraram daquela fatia três sementes. Ao final detectaram que somente tinham seis 

sementes (Figura 7) e estava faltando mais uma para completar sete sementes. 

  

Figura 6: Nove sementes na fatia que correspondia ao número sete 

 

Fonte: O grupo. 

 

 

 

 

Figura 7: Sete sementes na fatia que correspondia ao número sete 

 

Fonte: O grupo. 
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No sorteio do último número, que foi o 5, uma das alunas de uma das duplas, 

nos questionou dizendo que estava faltando sementes. Uma componente do nosso 

grupo foi até a mesa delas, e pediu para que as mesmas contassem quantas 

sementes tinham naquela fatia. A resposta das aulas foi “quatro”. Então, a 

componente do nosso grupo perguntou quantas sementes estariam faltando para 

completar cinco, as alunas responderam “uma”.   

O aluno da Figura 8 associou às fatias da melancia as fatias de uma pizza, e 

somente reconheceu que as fatias representavam uma melancia quando colocou as 

sementes. 

 

Figura 8: Associação das fatias da melancia as de uma pizza 

  

Fonte: O grupo. 

 

Com esta atividade, conseguimos concluir que de uma forma geral os alunos 

responderam bem a atividade proposta (Figura 9). Todos eles se mostram bastante 

participativos, e aqueles que demonstravam alguma dificuldade recebiam ajuda dos 

próprios colegas e também do nosso grupo. O trabalho em equipe, a socialização em 

todas as etapas da atividade da melancia foram bem sucedidos. 
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Figura 9: Finalização da Atividade da Melancia 

 

Fonte: O grupo. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mudanças significativas ocorreram com as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental da Educação Básica. Com as alterações da LDB de 9.394/9, que 

determinava a matrícula obrigatória nas escolas das crianças com 7 (sete) anos de 

idade com duração de 8 (oito) anos, e com a nova a Lei nº 11.274/2006, foi reduzido 

para um ano   a matrícula obrigatória nas escolas e as crianças ingressam com 6 (seis) 

anos de idade e a duração do ciclo do ensino é ampliada 9 (nove) anos. 

      Portanto, a entrada das crianças ao Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de 

idade, requer organização dos Sistemas de Ensino e das escolas para seguirem as 

normas e orientações das Diretrizes curriculares, conforme o Conselho Nacional de 

Educação. 

Com essas mudanças as instituições escolares devem reorganizar   um novo 

currículo e planejar um Projeto Político-Pedagógico para o Ensino Fundamental que 

contemplem os 9 (nove) anos de escolaridade; na qual todas as crianças brasileiras 

possam ter acesso à educação pública de qualidade, usufruindo de um ambiente 

educativo voltado para alfabetização e ao letramento, à aquisição de conhecimentos 

de outras áreas. 

  Ao pensar nesse contexto, o processo de ler e escrever matemática, 

alfabetização matemática esteja de forma concretizada nos livros, Instituições 

escolares e o Ministério de Educação, considera relevante o conhecimento adquirido 

pelo aluno. E é papel da escola e dos educadores, transmitir os conhecimentos 

científicos e ampliar o conhecimento, as ideias que os alunos trazem consigo fora do 

ambiente escolar, permitindo que os alunos sejam investigadores dos conceitos 

ensinados na escola e que todo aprendizado seja capaz de ajudar na sua convivência 

na sociedade.   

 Percebemos, através de nossa experiência como educadora, que existem 

alunos que chegam na escola achando a matemática difícil e complicada, isso só de 

ouvir alguém falar, e do outro lado, educadores com dificuldade em qual método deve 

ensinar os conteúdos matemático para seus alunos.  

 Através dos parâmetros curriculares de matemática podemos refletir que a 

prática do professor em sala de aula tem sido em apresentar conteúdos oralmente e 

informar as definições, exemplificar e aplicação atividades de aprendizagem, fixação 
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de conteúdos, partindo do pressupondo que o aluno aprende por reprodução. 

Conforme esse documento essa prática de ensino é insatisfatória, o aluno aprende 

alguns processos de aprendizagem por reprodução de forma mecânica. Entretanto, 

vale salientar que não há construção de aprendizado e nem possibilita relação com 

outras áreas.   

  A matemática é um fenômeno na construção da cidadania, a sociedade vem 

adquirindo conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, e todos os cidadãos 

devem se apropriar.  

O professor deve empenhar no seu trabalho e valorizar o que seus alunos 

sabem sobre as noções matemáticas ou conceitos matemáticos para ajuda-los a 

compreender, interpretar, comunicar e fazer modificações a respeito do que leem em 

matemática. As repetições de informações e de transformações podem até serem 

constantes, vale ressaltar que o educador pode possibilitar para os estudantes o 

significado daquilo que o discurso matemático veicula.   

Ao final deste trabalho concluímos que através das legislações vigentes e as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacional de matemática, além dos 

pressupostos teóricos de autores a respeito da história da matemática e da 

alfabetização matemática, os desafios, propostas e as estratégias que foram 

apresentadas, podem contribuir no trabalho docente  dos  professores da educação 

básica, qualificando as práticas pedagogias no cotidiano escolar para tornar as  aulas  

de matemática lúdicas e envolventes. Portando, o educador pode apropriar-se de 

diferentes ferramentas para o processo de ensino aprendizagem, não existe um 

método pronto. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BERTONI, Nilza E. Os conhecimentos prévios da criança: um mundo a ser 

organizado. In: BERTONI, Nilza E. Educação e linguagem matemática II: 

numerização. Brasília: Universidade de Brasília, 2007.  

 

BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério 

da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação 

Integral. – Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 

  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: matemática/Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: 

MEC/SEF,1997. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Matemática / Secretaria de Educação Fundamental.  Brasil: MEC / 

SEF, 1998. 148 p.  

 

COELHO, Luana; PISONI, Silene. Vigostsky: Sua teoria e a influencia na educação. 

Revista e - Ped – FACOS / CNECO sório, v. 2, n. 1. ago.  2012.  

 

D’AMBROSIO, Beatriz, S. Revista Brasileira de História da Matemática Especial nº1-

Festschrift, Ubiratan D’Ambrósio-(dezembro /2007), Publicação Oficial da Sociedade 

Brasileira de História da Matemática ISSN1. Especial, n. 1, p. 399-406, 2007400. 

 

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2001. 

 

D’AMBROSIO, U. Reflexões sobre História, Filosofia e Matemática. Boletim de 

Educação Matemática – BOLEMA. Rio Claro (SP), Especial, n.2, p.42-60, 1992. 



 
 

36 
 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática, Diário do Grande ABC, Santo André, 31 

out., 2003. 

 

DANYLUK, Sônia Ocsana. Alfabetização Matemática. As primeiras Manifestações 

da escrita Infantil 5ª Edição UPF, editora. 2015. 

 

DEPOLI, Suelen Regina Almeida. A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO 

MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 2012. 

 

Diário na Escola. Santo André. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/ludico/>. Acesso em: 09 nov. 2017. 

 

GODOY, Arilda Schimdt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades 

Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-5. GIL, Antônio 

Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisas, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

LEINAT, Andrea P. Jogo da Melancia: trabalhando adição e subtração. Disponível 

em: <http://alfabetizacaocefaproponteselacerda.blogspot.com.br/2014/02/jogo-da-

melancia-trabalhando-adicao-e.html>. Acesso em: 23 maio 2016. 

 

LOURENÇO, Edvânia Maria da Silva; BAIOCHI, Viviam Tammy; TEIXEIRA, 

Alessandra Carvalho. Alfabetização Matemática nas Séries Iniciais: O que é? Como 

fazer? Revista da Universidade Ibirapuera, São Paulo, v.4, p. 32-39, jul a dez. de 

2012. 

 

SOUZA Katia do Nascimento Venerando. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: 

Considerações sobre a teoria e a prática. Disponível em: 

<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/ric/article/viewFile/273/259>. 

Acesso em: 23 dez. 2016. 


