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RESUMO 

 

O presente trabalho está interligado com a área da Educação Matemática, tendo 

como foco a “Alfabetização Matemática para os alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental da Educação Básica, e do 3º ano do Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA). Objetivou responder as seguintes perguntas: (1) Como se dá a 

alfabetização Matemática para o 3° ano da educação básica? E (2) Como 

diferenciar os conteúdos das crianças do 3° ano escolar do ensino fundamental 

e dos jovens e adultos da EJA? Como referências para a pesquisa selecionamos 

os Parâmetros Curriculares de Matemática, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e alguns teóricos do tema, tais como Kamii, Danyluk e D’Ambrosio. 

Além destes, destacamos Paulo Freire, para quem, o objetivo maior da educação 

deveria ser conscientizar o aluno principalmente em relação às parcelas da 

população desfavorecidas, como é o caso dos estudantes da EJA. 

 

Palavras-chave: Alfabetização Matemática, Educação Matemática, EJA. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no interior do Grupo de Pesquisas 

em Educação Matemática do Instituto de Educação de Angra dos Reis 

(IEAR/UFF). O foco principal da pesquisa foi a Alfabetização Matemática de 

alguns alunos do 3º ano do Educação Básica e do EJA em duas Escolas 

Municipais de Angra dos Reis. 

A opção pelo tema se deve à minha experiência, enquanto estagiária pelo 

CIEE, em uma turma de 3°ano da Educação Básica em uma determinada escola, 

e com isso optei por pesquisar a Alfabetização Matemática para Jovens e 

Adultos. Através do estágio pude perceber o grau de dificuldade que os alunos 

têm em aprender matemática.  

Notou-se a priori que a Matemática está presente em nossa vida cotidiana. 

Mas, não podemos deixar de ressaltar que, mesmo fazendo parte de nossas 

vidas, alguns professores se sentem inseguros enquanto a disciplina, por ser de 

difícil compreensão para os professores que não possuem formação em 

Matemática, assim como, para a maioria de seus alunos 

Percebe-se também que os professores não dispõem de muitos recursos 

para a auxiliar na gestão desta disciplina, e que os alunos apresentaram certo 

desconforto com a Matemática principalmente quando se trata de realizar as 

operações básicas. 

Nas aulas, foram observados que, os professores utilizavam-se de livros 

didáticos para conseguir apresentar às crianças, aos jovens e aos adultos, os 

conteúdos de Matemática, e os alunos por sua vez se mostraram 

desinteressados com aquela disciplina ficando cada vez mais presente em corpo 

físico naquela aula, porém sua mente e sua atenção estão voltadas para outras 

coisas. 

Notamos também que cada aluno desenvolve uma forma diferente para 

compreender os conteúdos da disciplina de Matemática. Uma delas é através 

das brincadeiras. Eles mesmo passam a criam métodos eficazes de 

aprendizagem e com o auxílio do(a) professor(a) para as aulas ficarem mais 

atraentes e com isso pode-se notar uma melhora significativa na metodologia 

aplicada no ensino da matemática. 
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Durante o curso de Licenciatura de Pedagogia no IEAR/UFF, pude 

participar das atividades das disciplinas de “Linguagem Matemática” e 

“Matemática, Conteúdo e Método”, percebi que o ensino da Matemática na 

educação Infantil pode ser realizado de forma bem lúdica, podendo ser 

apresentado aos alunos como uma nova maneira de poder brincar (com 

objetivos pedagógicos sólidos) e ao mesmo tempo aprender. Em um 

determinado momento eles se dão conta de que estão brincando e ao mesmo 

tempo aprendendo. Podendo até mesmo a gostar da Matemática! 

Tomando por base estas considerações provenientes de minhas 

experiências, mas também utilizando-me de ampla leitura sobre o tema, 

desenvolvi a pesquisa que apresento e desenvolvo nos próximos capítulos. 
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           CAPÍTULO 1 

 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

O tema desta monografia é a Alfabetização Matemática dos alunos do 3° 

ano da Educação Básica e da EJA em duas escolas municipais de Angra dos 

Reis. Entre outros pontos, buscamos diferenciar a alfabetização Matemática 

voltada à alunos da Educação Infantil e dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

 Assim, pode-se dizer que a pesquisa foi delimitada da seguinte forma:  

Alfabetização Matemática e suas dificuldades para os alunos do 3° ano escolar 

da educação básica e da EJA. 

 

Nela buscamos responder às seguintes questões:  

 Como se dá a alfabetização Matemática para o terceiro ano da 

educação básica? 

 Como diferenciar os conteúdos para as crianças e para adultos 

do 3° ano escolar do ensino fundamental? 

 Quais são os recursos utilizados para estes processos. 

 

Como justificativas para a relevância de nossa pesquisa destacamos que 

a alfabetização matemática é um dos processos pedagógicos mais complexos 

para se abordar, pois, de uma forma geral, quando nos remetemos à 

alfabetização, rapidamente nos relaciona ao sentido de apenas ensinar a criança 

a ler e escrever em sua língua materna, no nosso caso, na Língua Portuguesa. 

Assim, de uma forma geral, deixa-se de lado os números, as formas 

geométricas, e as diversas medidas que fazem parte de nosso cotidiano. 

Nessas perspectivas, a pesquisa tem como objetivo geral analisar e 

comparar a forma em que o professor trabalha para que os alunos consigam 

acompanhar os conteúdos aplicados da disciplina de Matemática. Para essa 

pesquisa serão utilizados os meios de pesquisa visual e a coleta de dados numa 

sala de aula do 3° ano da educação básica. 
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Como objetivos específicos elencamos:  

(1) analisar os conteúdos aplicados; 

(2) acompanhar os recursos utilizados pelo professor;  

(3) identificar se os alunos estão adquirindo os conteúdos, e 

(4) verificar a relação entre o professor e os alunos. 

 

Para atingir tais objetivos e responder às questões apresentadas, optamos 

por desenvolver a estrutura metodológica nas seguintes partes complementares:  

 Parte 1: revisão teórica em livros e artigos para buscar responder às 

seguintes questões: Como se dá a alfabetização Matemática para o 

terceiro ano da educação básica? Como diferenciar os conteúdos 

das crianças do 3° ano escolar do Ensino Fundamental no primeiro 

segmento da Educação Básica e da EJA?  

 

 Parte 2: acompanhamento da rotina escolar na escola E.M. Santos 

Dumont e na Escola Municipal Cleuza Jordão nas aulas de 

matemática, buscando informações para também responder às 

questões acima. 

 

  Listaremos quais são os recursos utilizados para esta disciplina, nas 

escolas pesquisadas. Realizaremos uma entrevista com a 

professora das turmas selecionadas. Em uma segunda parte, 

faremos um acompanhamento com as turmas do 3° ano e da Eja, 

para obtermos as informações necessárias, e, para saber se as 

dificuldades dos alunos são as mesmas entre adultos e crianças  
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CAPÍTULO 2 

ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

 

A Matemática está presente em nosso cotidiano desde o nosso 

nascimento. Enquanto crianças, em geral, não temos essa noção e não sabemos 

discernir o que é, e para que serve a Matemática. Não temos o conhecimento de 

que para tudo utilizamos a Matemática.  

Em uma sala de aula essa realidade não é diferente. Há uma certa 

dificuldade em apresentar essa disciplina para a criança. Daí surge o 

questionamento: Como fazer com que os alunos se interessem mais pela 

Matemática?  

A resposta envolve um grande desafio. Despertar na criança uma certa 

curiosidade sobre os assuntos tratados não é tarefa simples, mas quando 

acontece, elas passam a ter um envolvimento com a disciplina e a noção, mesmo 

que vaga, do que é importante aprender, e o prazer relacionado a isso. 

  Na Educação Básica, em especial na Alfabetização, a Matemática deve 

ser trabalhada com a intenção de atender as necessidades da criança de 

construir conhecimentos nos mais variados domínios do seu pensamento. Mas, 

também precisa corresponder a uma necessidade social para viver, com a 

participação e a compreensão de que no mundo em que ela vive será exigido 

este conhecimento em todo o tempo. 

 Cada aula deveria envolver formas e atividades pedagógicas diferentes 

para atrair a atenção da criança e assim torná-la participante daqueles 

momentos de descoberta, pesquisa e construção de conhecimentos. Como 

estratégias, os professores podem utilizar jogos, brincadeiras, histórias que 

envolvam os números, contagem, desenhos e pinturas tornando assim a 

disciplina mais interessante. 

Kamii (1986), destaca neste processo a questão da interação entre as 

crianças e os adultos, o que é essencial para o aprendizado. 
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Os adultos e outras crianças constituem o ambiente social de 
uma criança, eles também influenciam fortemente sua 
construção do conhecimento lógico-matemático de várias 
maneiras. Eles alimentam a atividade mental da criança por 
meios indiretos (como acontece quando se põe uma dúvida, 
diante da criança, a respeito da veracidade de uma ideia), ou 
eles fazem algo que desencadeia na criança um ímpeto de tentar 
fazer uma nova relação entre ideias. (p. 58). 

 

Com essa interação a criança aprende e ensina ao mesmo tempo. Ela 

abre novas possibilidades, e se sente tranquila para trilhar novos caminhos 

descobertos para a atividade requisitada. 

Na obra de Danyluk (1997), vemos que na alfabetização matemática, a 

leitura e a escrita podem ser apresentadas às crianças, em conjunto. Isso 

aceleraria o processo da leitura e da escrita, e facilitaria que a criança já 

compreendesse de fato o que está lendo e escrevendo. 

 

 A alfabetização matemática é 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, é compreender o que se lê 
e escrever o que se compreende a respeito das primeiras 
noções de lógica, de aritmética e geometria.                                                                                                                     
Assim, a escrita e a leitura das primeiras ideias matemáticas 
podem fazer parte do contexto de alfabetização. (p. 12). 

 

Alfabetizar matematicamente, preferencialmente em conjunto com a 

alfabetização na língua materna, deveria ser uma prioridade nas escolas e nas 

séries iniciais da educação básica. Entretanto, nem sempre é o que acontece, 

pois, muitos professores optam por aplicar conteúdos que fogem do tema 

matemática, ou os aplica de forma distanciada dos demais conteúdos. 

 

 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).                                     

        

Segundo o autor destacado acima, para ensinarmos algo para uma 

criança devemos incluir a linguagem escrita, pois com ela a criança terá mais 

facilidade de compreensão e de abstrair os conteúdos que lhes forem abordados 
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afim de que possa resolver os problemas que lhes forem impostos. Com isso, a 

criança consegue assimilar novos caminhos para resolver as situações 

problemas apresentados a ela. Destaca também que a criança precisa aprender 

a numerizar, a medir e compreender que a Matemática vai muito além de apenas 

“continhas”. 

A proposta envolve transformar a sala de aula em um lugar que acolhe. 

Um espaço que estimule as habilidades e os interesses das crianças em 

aprender, e a gostar dos conhecimentos da área da matemática, especialmente 

se utilizando diversas brincadeiras e jogos. 

Brincando, jogando, cantando, ouvindo histórias, o aluno estabelece 

conexões entre seu cotidiano e a Matemática, e entre a Matemática e as demais 

áreas do conhecimento. O jogo e a brincadeira promovem a criança a 

lateralidade, psicomotricidade, coordenação motora, autoestima, a interação, e 

envolve toda área corporal da criança.  

Destacamos que, o uso de brincadeiras e jogos na alfabetização, não 

deve ser entendido apenas como passatempos, especialmente quando se trata 

de ensinar operações matemáticas. Pois, utilizando artifícios lúdicos os 

professores podem motivar e despertar o interesse de seus alunos. 

As atividades envolverão a análise dos erros e dos acertos, além da 

necessidade de análise sobre a eficiência de cada estratégia. Nelas serão 

estimulados o desenvolvimento do raciocínio reflexivo daqueles que jogam. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 

1997): 

As crianças que ingressam no primeiro ciclo, tendo passado ou 
não pela pré-escola, trazem consigo uma bagagem de noções 
informais sobre numeração, medida, espaço e forma, 
construídas em sua vivência cotidiana. Essas noções 
matemáticas funcionarão como elementos de referência para o 
professor na organização das formas de aprendizagem.    As 
coisas que as crianças observam (a mãe fazendo compras, a 
numeração das casas, os horários das atividades da família), os 
cálculos que elas próprias fazem (soma de pontos de um jogo, 
controle de quantidade de figurinhas que possuem) e as 
referências que conseguem estabelecer (estar distante de estar 
próximo de) serão transformadas em objeto de reflexão e se 
integrarão às suas primeiras atividades matemáticas escolares. 
(p.45). 
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Cabe ao professor identificar e organizar os conteúdos de acordo com os 

conhecimentos que a criança traz consigo. A partir disso, trabalhar de forma 

organizada a Matemática conforme as vivências das crianças, analisando suas 

dificuldades e ajudando-as em seu aprendizado. 

Constata-se que a linguagem matemática está ligada a língua materna 

(Língua Portuguesa), e que ambas deveriam estar sempre de “mãos dadas”, pois 

uma depende da outra para dar certo. As duas linguagens são imprescindíveis, 

e envolvem o cotidiano de todos. 

           Da linguagem matemática pode ser definida como um sistema simbólico, 

com símbolos próprios que se relacionam segundo determinadas regras. Esse 

conjunto de símbolos e regras deve ser entendido pela comunidade que o utiliza.  

            Para Granell (2003), a apropriação desse conhecimento é indissociável 

do processo de construção do conhecimento matemático. Está compreendido, 

na linguagem matemática, um processo de “tradução” da linguagem natural para 

uma linguagem formalizada específica dessa disciplina.  

 

Compreendida como organizadora de visão de mundo, deve ser 
destacada com o enfoque de contextualização dos esquemas de 
seus padrões lógicos, em relação ao valor social e à 
sociabilidade, e entendida pelas intersecções que a aproximam 
da linguagem verbal. (GRANELL, 2003, p. 28). 

 
 

 Assim, “a própria matemática é vista não como uma ciência, mas como 

uma linguagem para as outras ciências”. (Davis & Hersh, 1985, p. 384). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002), 

podemos enfatizar que a Matemática é uma linguagem que:  

 

é considerada [...] com a capacidade humana de articular 
significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, 
que são compartilhados e que variam de acordo com as 
necessidades e experiências da vida em sociedade. A principal 
razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. (p. 
25). 

 

Ainda, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área 

de Matemática (BRASIL, 2002), o ensino fundamental está pautado por 
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princípios decorrentes de estudos, pesquisas, práticas e debates desenvolvidos 

nos últimos anos. São eles: 

 

  A Matemática é componente importante na construção da cidadania, na 

medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos 

científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se 

apropriar. 

 

  A Matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização do 

seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente. 

 

  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. 

 

  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. 

 

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

apreensão dos ignificado; 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. 
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 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 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. 

 

 Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, 

computadores e outros materiais têm um papel importante no processo 

de ensino e aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a 

situações que levem ao exercício da análise e da reflexão, em última 

instância, a base da atividade matemática. 

 

 A avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem. Ela incide 

sobre uma grande variedade de aspectos relativos ao desempenho dos 

alunos, como aquisição de conceitos, domínio de procedimentos e 

desenvolvimento de atitudes. Mas também devem ser avaliados aspectos 

como seleção e dimensionamento dos conteúdos, práticas pedagógicas, 

condições em que se processa o trabalho escolar e as próprias formas de 

avaliação. 

 

Segundo D’Ambrosio (2009, p. 113),” A Matemática tem sido conceituada 

como ciência dos números e das formas, das relações e das medidas, das 

inferências, e as suas características apontam precisão, rigor, exatidão”. A 

Matemática tem sido considerada uma ciência abstrata e de linguagem 

simbólica. Pode-se dizer que para ler matemática não é necessário apenas 

conhecermos sua linguagem, mas conhecermos o sentido e o significado da 

mesma. 

Para Danyluk (1988): 
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Quando a criança for capaz de ler, compreender, e interpretar os 
signos e símbolos expressos pela linguagem matemática [...] e 
sua consciência atentiva voltar-se para o desvelamento dos 
significados que estão implícitos [...] (p.52).  

 

        Podemos dizer que ela está alfabetizada, pelo fato de que ela conseguiu 

resolver situações- problemas e encontrou uma solução para o que lhe foi 

colocado. 

        A partir deste conhecimento que foi adquirido pela criança podemos então 

considerar que ela foi alfabetizada matematicamente. Assim, ensinar 

Matemática não é só apresentar os números para as crianças.  

        Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Matemática 

no Ensino Básico, (BRASIL,1997) é: 

 

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. 
(p.35) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) constituem um referencial 

para fomentar a reflexão sobre os currículos estaduais e municipais, a qual já 

vem ocorrendo em diversos locais. Sua função é orientar e garantir a coerência 

das políticas de melhoria da qualidade de ensino, socializando discussões, 

pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e 

professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 

isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. 

De acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, - 

(PNAIC) - Caderno de Jogos de Matemática (BRASIL,2014) 

 

Um jogo que a princípio pode parecer ingênuo pode se revelar 
um potencial disparador de situações-problema interessantes, 
ao mesmo tempo em que jogos sofisticados podem se mostrar 
inadequados ou insuficientes para o trabalho em sala de aula 
(pág.06). 

 

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI) – 

(Brasil,1998) diz que: 
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O jogo tornou-se objeto de interesse de psicólogos, educadores 
e pesquisadores como decorrência da sua importância para a 
criança e da ideia de que é uma prática que auxilia o 
desenvolvimento infantil, a construção ou potencialização de 
conhecimentos. A educação infantil, historicamente, configurou-
se como o espaço natural do jogo e da brincadeira, o que 
favoreceu a ideia de que a aprendizagem de conteúdos 
matemáticos se   dá   prioritariamente por meio dessas   
atividades. A participação ativa da criança e a natureza lúdica e 
prazerosa inerentes a diferentes tipos de jogos têm servido de 
argumento para fortalecer essa concepção, segundo a qual 
aprende-se matemática brincando. (p. 210 - 211). 
 

 

  Os jogos são educativos, sendo assim, demandam um plano de ação que 

permita a aprendizagem de conceitos matemáticos e culturais de uma maneira 

geral. Já que os jogos em sala de aula são importantes, é importante salientar 

que ocupem um horário dentro do planejamento pedagógico assim como 

qualquer prática considerada significativa. Ao aluno deve ser dado o direito de 

aprender. Não um aprender mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz 

e por que faz. 

Ainda segundo o RCNEI, a criança inicia seu aprendizado em seu lar, 

através das brincadeiras que a ela são propostas, sendo assim quando ela vai 

para a escola seus conhecimentos são ampliados com novas obstáculos que 

são impostas a ela. 

O ensino da Matemática através do lúdico contribui ainda mais para que 

esse conhecimento seja ampliado, pois a criança desenvolve suas habilidades 

psicomotoras quando começa a processar de que forma irá passar o obstáculo 

apresentado a ela. Esse esquema corporal é a representação global que a 

criança tem do seu próprio corpo, é a conscientização das suas possibilidades 

motoras e das suas possibilidades de ação e expressão, ela desenvolve o físico 

motor quando utiliza seu corpo como parte do processo educativo. Neste 

momento de brincadeiras ela está desenvolvendo um processo de ensino 

aprendizagem sempre buscando autonomia no desenvolvimento de suas 

habilidades mentais e corporais. 
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Desde os primeiros anos de vida, os jogos e brincadeiras são 
nossos mediadores na relação com as coisas do mundo. Do 
chocalho ao videogame, aprendemos a nos relacionar com o 
mundo através dos jogos e brincadeiras. Por este motivo o jogo 
tem um papel destaque na educação, pois ele é a base do 
desenvolvimento cognitivo e afetivo do ser humano. 
(HAETINGER, 2005, p. 82) 

 

 Pode-se perceber que uma considerável parte dos autores defendem o 

uso de jogos para auxiliar no processo de ensino aprendizagem da matemática 

para a criança.  

O conhecimento matemático é fruto de um processo de que 
fazem parte a imaginação, os contraexemplos, as conjecturas, 
as críticas, os erros e os acertos. Mas ele é apresentado de 
forma descontextualizada, atemporal e geral, porque é 
preocupação do Matemático comunicar resultados e não o 
processo pelo qual os produziu. (BRASIL, 1997, p. 24). 

 
 

 Segundo Danyluk, (1997, p. 215),” entre as crianças, a ajuda é um ato 

natural e espontâneo tanto em atividades que envolvem jogos e brincadeiras 

como no ato da escrita dos números”. 

O brinquedo possibilita o desenvolvimento total da criança, já que ela se 

envolve afetivamente em seu convívio social. 

Todas estas considerações e análises nos forneceram subsídios para o 

processo de coleta e análise de dados que serão apresentados a seguir. 
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CAPÍTULO 3 

PESQUISA DE CAMPO 

Para desenvolver esta pesquisa foram necessárias visitas periódicas, que 

aconteceram três dias por semana, em cada turma escolhida e nesses dias 

utilizamos o método de observação participante, em aulas aplicadas pelas 

professoras do 3° ano escolar da educação básica na Escola Municipal Santos 

Dumont na cidade de Angra dos Reis. Esta é uma escola destinada a crianças 

do Pré escolar ao 4° ano da educação básica no primeiro segmento que atende 

também alunos especiais ou com mobilidade reduzida. 

Durante as visitas foi possível perceber que é grande a dificuldade em que 

as professoras têm para ensinarem seus alunos pelos poucos recursos que 

possuem. Para não deixar seus alunos sem aprender, os professores passam a 

fabricar, em geral com materiais recicláveis, seus próprios meios para 

conseguirem das suas aulas normalmente.  

Percebemos que na sala havia algumas caixas de material dourado, além 

de jogos de mercadinho e notinhas de dinheiro de brincadeira para estimular o 

aprendizado. Para que a aula fosse produtiva, a professora da turma dividia seus 

alunos em grupos, até por que se não fizesse desta maneira seria impossível de 

conseguir administrar suas aulas. Pois com tão poucos recursos e a falta de 

interesse dos alunos, ela se sente sem motivação para tal. 

 Visando comparar como se dá a Alfabetização Matemática na Educação 

Infantil e na Educação de Jovens Adultos, observei as turmas das duas 

modalidades de ensino do 3° ano da educação básica. 

 Assim, elencamos que as observações também foram realizadas em 

outra escola, nas aulas de Matemática, que atua na modalidade de Ensino 

Jovens e Adultos em suas séries iniciais. Para isso selecionamos a Escola 

Municipal Cleusa Fortes de Pinho Jordão, no Bairro Japuíba em Angra dos Reis.   

Esta escola possui 16 salas de aula, e na época de nossa coleta de dados, 

contava com 1800 alunos matriculados, que estavam divididos em três turnos 

diferentes, frequentando do 6° ao 9° ano escolar do ensino fundamental nos 
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turnos da manhã e tarde, e no turno da noite do 1° ao 4° ano a escola funciona 

em regime de EJA. 

Notamos, também nesta escola, a existência de dificuldades relacionadas 

à falta de recursos. Em algumas visitas, mais precisamente no turno da noite, 

quando acontecem as aulas para a EJA, é que pudemos acompanhar as 

atividades pedagógicas relacionadas à alfabetização matemática.  

Deste acompanhamento, foi possível verificar que o modelo de 

alfabetização matemática voltado para as crianças e para os adultos apresentam 

poucas diferenças. Vimos também que, de uma forma geral, os livros didáticos 

utilizados entre os jovens e adultos são diferentes apenas nas ilustrações, mais 

os conteúdos são basicamente os mesmos utilizados pelas crianças. 

  Analisamos que ensinar Matemática se torna, quase sempre, mais difícil 

para um aluno adulto que não teve a oportunidade de estudar enquanto criança. 

Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem das crianças os professores 

utilizam-se de jogos matemáticos, jogos educativos que os auxiliam neste 

processo. A riqueza de atividades não costuma acontecer na EJA em que 

acompanhamos. Se tornando importante que seja diagnosticado o universo 

numérico no qual está inserido o jovem e adulto e para tal, o professor deve 

promover situações que exigem análises como por exemplo, dados estatísticos 

e gráficos simples encontrados em jornais e revistas, numeração das ruas, leitura 

da conta de luz, enfim, dados ou informações nas quais aparecem números. 

 De acordo com a LBD no At. 37 (BRASIL, 1996), nós enquanto pedagogos 

devemos nos movimentar para mudar estas práticas (ou falta de práticas) que já 

vem sendo aplicadas por vários anos, atrapalhando assim o rendimento escolar 

de cada aluno da EJA. Este artigo informa: “A educação de jovens e adultos será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria” (p.19).  Essa definição da EJA, 

nos esclarece o potencial de educação inclusiva e compensatória que essa 

modalidade de ensino possui.  

 Retomando nossas observações, percebemos que, para tentar melhorar 

a forma dos alunos recebem os conteúdos matemáticos durante as aulas na 

EJA, a professora chegou a utilizar um folheto de supermercado e pediu para 
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que os alunos circulassem os produtos de maior e de menor valor. Esta prática 

experiencial eles já traziam consigo, pois fazem parte de sua rotina.  

Eles já conheciam os números por terem contato direto com o dinheiro, 

por exemplo. Mas, ainda não bastava, pois precisariam saber ler e escrever 

estes números. Tais considerações nos levam a destacar o necessário 

comprometimento com a aprendizagem dos alunos. Ela deve ser prioridade para 

o professor, e isso se dará através da adequação da metodologia aplicada aos 

seus alunos sempre procurando não infantilizar suas aulas, e sempre que for 

possível trazer a história de vida de cada um para sala de aula. 

O processo de aprendizagem que estão direcionados aos alunos de EJA 

devem ter como prioridade a contextualização da realidade vivida pelo discente. 

A complementação com materiais didáticos que condizem  com os interesses e 

as necessidades dos alunos é fundamental, pois, ela torna  a aula mais dinâmica, 

menos cansativa e mais interessante, possibilitando que os estudantes pensem 

sobre suas identidades e subjetividades, suas formas de ser e estar no mundo, 

lendo e modificando esse mundo, tendo como principais objetivos a redução das 

faltas, a evasão e a conscientização dos processos sociais que os excluem, das 

organizações estruturais que os segregam e dos processos educacionais que os 

oprimem. 

Paulo Freire destaca que a liberdade e a opressão são uma condição do 

oprimido (2013): 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? 
Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, 
mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 
libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas 
pelas práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento 
da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que 
lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se 
oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até 
mesmo quando está se revista da falsa generosidade referida. 
(p. 31) 

 

Os professores devem ter a consciência de que ensinar Matemática para 

adultos não será uma tarefa nada fácil, entretanto não devem deixar que esta 

disciplina se torne motivo de evasão escolar.  

  A Matemática deixa de ser um “monstro” assustador para as crianças no 

momento em que elas passam a ter um contato direto com os números, e para 
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os adultos esse “monstro” ainda se perdura por mais tempo, pois a falta de 

recurso dificulta seu aprendizado. O lúdico utilizado com as crianças contribui 

para formação de seu pensamento, os jogos prendem a atenção das crianças o 

que as torna mais competitiva, por isso o ensino da Matemática é tão importante 

na fase inicial da vida do indivíduo. 

       “Dante” nos revela em sua pesquisa que: 

 

Um dos principais objetivos do ensino de matemática é fazer o 
aluno pensar produtivamente e, para isso, nada melhor que 
apresentar-lhe situações-problema que o envolvam, o desafie e 
o motivem a querer resolvê-las (DANTE, 1991, p.11). 

         

O aluno que pensa está apto a resolver qualquer situação problema que 

surgir, será capaz de compreender o que está lendo até que chegue a uma 

solução, isso acontecerá se for apresentada a este aluno a Matemática de forma 

adequada, que valorize, por exemplo, a criatividade na busca por esta solução. 

Para juntarmos outras informações para o desenvolvimento de nossa 

análise comparativa, formulamos algumas perguntas que foram feitas aos 

professores de duas turmas de 3° ano do ensino fundamental e da EJA. As 

entrevistas foram realizadas com gravações e após o término de todas as 

entrevistas, as respostas foram transcritas. Os professores serão aqui 

designados por:  

 

 Professor A, da Escola Municipal Santos Dumont, que alfabetiza crianças 

do 3° ano fundamental. 

 

 Professor B, da Escola Municipal Cleuza Fortes de Pinho Jordão que 

alfabetiza jovens e adultos do 3°ano da educação básica. 
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3.1  ENTREVISTAS COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA 

 

1°) Quais as dificuldades em alfabetizar matematicamente os alunos do 3° ano 

da educação básica? 

 

Professor A: “As dificuldades são muitas, já que não possuímos os recursos 

necessários para dar aos alunos os conteúdos propostos”.  

 

Professor B. “Acredito que dificuldades vamos encontrar em qualquer área do 

ensino, não somente da Matemática, porém a Matemática requer mais teoria, e 

isso sim é difícil de repassar para os alunos, principalmente os mais velhos”. 

 

 

2°) Como é feito esse processo? Tem algum recurso que possa utilizar? 

 

Professor A: É um processo mais teórico. Faço uso de livros, utilizo dinheiro 

falso, material dourado, faço atividades fora de sala de aula, procuro utilizar 

todos os recursos possíveis. 

 

Professor B. Até o momento não estou utilizando apenas livros didáticos, as 

vezes trabalho com recortes de folhetos de lojas e supermercados, tentando 

trazer para sala de aula, um cotidiano vivido por eles, como ir às compras por 

exemplo.  

 

 

3°) Tem apoio da escola para estimular esta modalidade de ensino? 

 

Professor A. Tenho sim, sempre que vou utilizar algum recurso a escola está 

pronta a me ajudar no que for necessário para educar matematicamente meus 

alunos. 

 

Professor B. Tenho sim, até porque o que seria de nós sem a Matemática? 

Vivemos matematicamente. 
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4°) A Matemática tem boa aceitação entre os alunos, ou há dificuldade? 

Professor A: Não, eles têm muita dificuldade, mais estão aptos a aprender. 

 

Professor B: Boa aceitação sim, o que eles têm é muita dificuldade em lidar com 

os conteúdos, por isso não conseguem aprender com tanta rapidez, as vezes a 

aula se estende por duas ou mais semanas para que eles aprendam por 

completo. 

 

 

5°) Como você faz para despertar nos alunos o interesse em aprender a 

Matemática? 

 

Professor A: Utilizo jogos, e brincadeiras para chamar a atenção dos alunos, 

mercadinho e proponho pesquisas com o intuito de despertar o interesse deles 

em aprender. 

 

Professor B: Trago para sala de aula algum conteúdo que os remeta ao cotidiano 

de cada um, por serem alunos de idade, não posso utilizar joguinhos, tenho que 

utilizar folhetos de farmácias, supermercados, preenchemos cheques, tratamos 

a Matemática com valores. 

 

 

6°) Quanto ao livro didático, acha que é de fácil compreensão? 

 

Professor A: Eu acho fácil, eles que não acham, tem muita dificuldade em 

entender o que os problemas matemáticos pedem. 

 

Professor B: Para falar a verdade, nem estou utilizando o livro didático, apesar 

de tê-lo como suporte,  achei muito complexo para o nível em que a turma se 

encontra, as vezes tiro conteúdo dos livros, mais preciso adaptar ao grau de 

dificuldade de cada um. 
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7°) Quais as maiores dificuldades encontradas por você enquanto professor da 

disciplina de matemática? 

 

Professor A: A s dificuldades sempre são na hora de fazer um aluno aprender a 

tabuada, principalmente as de multiplicação e divisão. 

 

Professor B: As dificuldades são na compreensão do que se pede e na aceitação 

do conteúdo por se tratar de alunos mais velhos eles já trazem consigo uma 

bagagem de conhecimentos, então introduzir novos conhecimentos é muito 

difícil. 

 

 

8°) Como você avalia seus alunos enquanto ensina a disciplina de Matemática? 

 

Professor A:  As avaliações são feitas por mim através de provas e trabalhos de 

pesquisas.  

 

Professor B: Eu avalio cada situação de acordo com o aprendizado, avalio com 

provas escritas, com as participações na sala de aula, nos exercícios que fazem 

na sala de aula, são muitas as situações. 

 

 

9°) Você utiliza outros métodos para ensinar Matemática para seus alunos que 

não sejam os livros didáticos? 

 

Professor A: Sim, utilizo material dourado, dinheiro falso, faço mercadinho com 

eles, quebra cabeça matemático. A gente vai fazendo o que pode para tentar 

ensinar matemática para eles. 

 

Professor B: Já tentei utilizar material dourado, mais não eu muito certo, até o 

momento fizemos mercado utilizando folhetos, utilizamos quebra cabeça, e 

xarada matemática. Enquanto ao material dourado, vou insistir com eles. 
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10°) E seus alunos, o que acham da disciplina de Matemática?  

 

Professor A: Quando digo que a aula será de Matemática reclamam um pouco, 

parecem não gostar da disciplina mais depois acabam interagindo entre sim. 

 

Professor B: Eles acham um pouco complicada para cabeça deles, mais se 

esforçam para aprender. 

 

 

11°). Quanto aos conteúdos, você acha que estão de acordo com a maturidade 

da sua turma?  

 

Professor A: Acho que estão de acordo com a faixa etária sim, analiso o 

conteúdo do livro antes de aplicar aos alunos, por este motivo pulo muitas 

páginas, quando sei que aquele objetivo eles não irão alcançar. 

 

Professor B: Eu acho que para meus alunos os conteúdos deveriam ser mais 

práticos do que teóricos devendo ter e mente a vivência de cada um. 

 

 

12°) E quanto aos alunos especiais, tem algum conteúdo diferenciado para eles?  

 

Professor A: Sim os conteúdos são adaptados para cada fase escolar dos alunos 

especiais, é necessário ter todo um conteúdo preparado pedagogicamente e 

com muita ludicidade para atender a esses alunos. 

 

Professor B: Acredito que sim, até o momento não alfabetizei nenhum aluno 

especial na modalidade EJA, acredito que deve funcionar da mesma maneira 

com crianças, conteúdo lúdico, adaptado e preparado de forma que o aluno não 

tenha dificuldades e se familiarize com o conteúdo proposto.  

 

 

13°) Existe algum recurso para trabalhar a Matemática com alunos autista? 
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Professor A: Existe sim, inclusive eu tenho um aluno autista, a única dificuldade 

é de que eles necessitam de mais atenção, e não temos como dar atenção a 

uma criança se temos 27 alunos para ensinar, alunos especiais necessitam de 

monitores, mais a rede não respeita o direito do aluno, e a maioria dos pais nem 

se dá conta de que a criança tem esse direito. 

 

Professor B: Como respondi anteriormente, não tive e nem tenho aluno especial, 

então não posso responder essa pergunta, pois a resposta iria se repetir. 

 

 

14°) E quanto aos jogos matemáticos? 

 

Professor A: É a parte das aulas onde eles mais gostam, e quanto a autonomia 

eles têm sim, pois dou toda autonomia a eles, deixo eles bem à vontade. 

 

Professor B: Os meus alunos por terem mais experiência de vida já adquiriram 

uma certa autonomia, isso não se difere dos jogos matemáticos que utilizo com 

eles, só não os faço com mais frequência por achar muito infantilizado. 

 

 

Ao analisarmos as respostas dos professores, concluímos que as 

dificuldades não estão apenas com os alunos, mas, especialmente no sistema 

de ensino que não oferece os recursos básicos necessários para que essa 

prática se mantenha. 

Os professores A e B, se mostraram bastante capazes de enfrentar essa 

dificuldade e de tentar utilizar metodologias que evidenciam suas expectativas, 

enquanto os alunos vão se esforçando ao máximo para tentar conciliar os 

estudos com a aprendizagem da Matemática que por sua vez não é nada fácil 

para eles. 

Existe ainda a questão dos livros didáticos que não dão o suporte 

esperado pelos alunos e pelos professores, tanto da Educação Infantil quanto da 

EJA. Esperava-se que os livros deveriam servir de suporte, incentivando e 



32 

 

ajudando os alunos nas pesquisas. Assim facilitariam muito o ensino da 

Matemática tanto para crianças quanto para os adultos. 

De acordo com o PCN de Matemática, podemos enfatizar que:  

 

Saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações 
estatisticamente etc. são requisitos necessários para exercer a 
cidadania, o que demonstra a importância da matemática na 
formação de jovens e adultos (BRASIL, 2002, p.11). 

         

Para que haja maior aceitação dos conhecimentos matemáticos por parte 

dos alunos, os professores costumam seguir uma linha de pensamento que vai 

ao encontro com o cotidiano de cada um deles, dando-lhes o espaço necessário 

para trazer seu histórico de vida para sala de aula. Considerando o que diz o 

PNL DE 2014 (BRASIL, 2014) sabemos que: 

 

Os conteúdos da Matemática estão entrelaçados com os 
conteúdos relativos ao eixo da linguagem. As atividades 
propostas partem do pressuposto de que os estudantes já 
possuem competências de uma matemática do cotidiano, 
aprendidos de maneira informal, resolvendo problemas, 
realizando cálculos e estimativas. Com base nesse pressuposto, 
a obra propõe organizar os conhecimentos prévios dos 
estudantes e buscar a sistematização da linguagem matemática, 
propondo jogos, desafios, simulação de compras, pesquisa de 
preços, leituras de tabelas e gráficos (p. 64) 

 

Contudo o aluno adulto já se tornou capaz de realizar algumas atividades 

sem a intermediação de um professor. Em geral, ele é capaz de identificar e 

resolver problemas utilizando apenas seus conhecimentos  

Desta forma, a vida cotidiana do aluno, principalmente da EJA, deve ser 

o ponto de partida de desencadeamento das conquistas em sala de aula. 

Cembranel (2009) afirma ainda que: 

 
[...] o papel do professor, especialmente nas aulas de 
matemática, é organizar um ambiente favorável à ação, à 
experimentação e ao intercâmbio entre as crianças, criando 
situações que solicitem da criança o estabelecimento de 
relações, a quantificação e a construção de operações (p.8). 
 

Ser professor de matemática na educação de jovens e adultos não é tão 

fácil quanto parece, exige    comprometimento    e    que    estejamos    atentos    
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às    necessidades    deste    público, proporcionando a estes alunos aulas 

interessantes e enriquecedoras, já que eles precisam de motivação para 

continuar seus estudos após uma jornada de trabalho ou retornar depois de anos 

longe da sala de aula. A falta de professores capacitados para atuar nas salas 

de aula de Eja, desestimula o aluno e na maioria das vezes causam a evasão 

escolar. Precisamos buscar alternativas metodológicas que ampliem os 

conhecimentos prévios desses alunos e que eles possam fazer uso dos saberes 

da matemática no seu dia a dia. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escolher fazer esta pesquisa me propus a identificar as dificuldades 

em que os professores do Ensino Fundamental, especialmente professores do 

3º ano do ensino fundamental e da EJA enfrentam em seu dia a dia em uma 

sala de aula. 

 Das dificuldades encontradas dentro do contexto escolar podemos 

elencar algumas, iniciamos pela falta de estruturas, falta de recursos didáticos, 

falta de recursos financeiros, etc. Faltam investimentos em tecnologia, que 

ajudariam muito na aplicação da disciplina de Matemática, principalmente nas 

séries iniciais do ensino fundamental. 

Cada professor utiliza de uma metodologia diferenciada, porém sem 

deixar de utilizar o lúdico com as crianças, enquanto que, com jovens e adultos 

a metodologia costuma ser outra, envolvendo suas histórias de suas vidas. 

Com a identificação das necessidades que cada aluno apresenta, 0os 

professores devem especificar os conteúdos de forma a facilitar a absorção 

dos mesmos e tornar a aula de fácil compreensão. 

Concluímos esta monografia destacando que a disciplina de Matemática 

não seria tão temida se fosse trabalhada de forma a envolver diversão e prazer, 

usando, por exemplo, jogos diversos. Estes incentivariam o aluno a pensar, e 

assim se tornam críticos e com mais confiança no que estão fazendo. Isso, 

independentemente de sua idade. Lembramos, por fim, que existem uma gama 

de possibilidades pedagógicas que podem ser exploradas pelos professores e 

alunos na área da Matemática, fazendo desta forma as respostas dos alunos 

serão positivas para o aprendizado. 

Entendendo que se há uma dinâmica na sala de aula, a participação 

efetiva dos alunos deve ser priorizada, aliando a matemática à experiência prévia 

dos estudantes trabalhadores, de modo a contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade de os mesmos lidarem de forma criativa e crítica com as informações 

que envolvam conteúdos matemáticos. 
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