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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico foi produzido no intuito de proporcionar uma 

reflexão acerca do processo de alfabetização matemática no primeiro e segundo ano 

da educação básica. Buscamos analisar e apresentar alternativas para se trabalhar 

essa alfabetização em uma perspectiva da etnomatemática, utilizando os 

conhecimentos prévios dos estudantes, através de atividades diferenciadas, tais 

como os jogos, que podem ser aplicados para facilitar o acesso à construção dos 

conceitos matemáticos. A partir da premissa de que o ensino da língua materna e da 

linguagem matemática podem ocorrer concomitante, a pesquisa traz algumas 

propostas de jogos e atividades visando ampliar a qualidade do processo do ensino 

e da aprendizagem da matemática. 

 

Palavras chave: alfabetização matemática, Etnomatemática, educação básica. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Em 1989, aos meus 7 anos, frequentava pela primeira vez uma escola na 

classe de alfabetização (antiga classe de alfabetização – C.A.) no Colégio Estadual 

Nazira Salomão, aonde obtive a oportunidade de ter uma excelente professora, Ana 

Maria Rodrigues da Silva, que também me acompanhou no ano seguinte, na 1ª 

série, e que com sua atenção, dedicação e carinho, foi uma das minhas inspirações 

para hoje seguir a carreira que foi um de meus primeiros sonhos. 

 Em toda minha trajetória como aluna no ensino fundamental tive oportunidade 

de ter outros professores como referência e que me serviram de inspiração para 

voltar a pensar em me tornar professora, pois como toda criança tive outros ideais 

como de ser médica com o intuito de ajudar a salvar vidas ou engenheira para ajudar 

as pessoas a construírem casas seguras. Mas dentre os educadores que 

permearam meu ensino não poderia deixar de citar minha professora Maria da 

Conceição Ferreira Campos minha professora de matemática da 5ª série, que com 

sua paciência fez com que eu me apaixonasse ainda mais por matemática. 

 No município de Angra dos Reis o curso de formação de professores sempre 

foi oferecido no Colégio Estadual Dr Artur Vargas – CEAV, no centro da cidade, e eu 

era aluna do Colégio Estadual Nazira Salomão – CENS, também no bairro centro, 

que oferecia a modalidade de formação geral. Na tentativa de ingressar no curso de 

formação de professores no ano de 1999, no segundo bimestre de 1998 ainda 

cursando a 8ª série, pedi transferência para a Escola Municipal Alexina Lowndes – 

EMAL, no bairro Bonfim, e no terceiro bimestre do mesmo ano pedi transferência 

para o CEAV com a finalidade de no ano seguinte cursar a formação de professores, 

mas para minha infelicidade o colégio deixou de ofertar o curso. O que acabou 

atrasando a realização dos meus planos, então tive de fazer o meu segundo 

grau/ensino médio em formação geral. 

 No ano de 2003 prestei vestibular para o CEDERJ no curso Licenciatura em 

Matemática – curso oferecido pela Universidade Federal Fluminense na modalidade 

a distância – pelo qual iniciei na primeira turma, mas não obtive um bom 

desempenho devido a falta de base no ensino médio. Esta “falta de base”, por sinal, 
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era o argumento que ouvia frequentemente dos tutores do CEDERJ para as 

dificuldades dos estudantes deste curso. Estes problemas ocasionaram reprovações 

em disciplinas que fizeram com que meu coeficiente de rendimento fosse muito 

baixo, me fazendo optar por novamente passar pelo vestibular. Sendo que a cada 

nova tentativa fracassada crescia a baixa autoestima repleta de culpa pela 

incompetência. Mas em meio a essas duas novas tentativas engravidei duas vezes o 

que dificultou muito mais dar continuidade aos estudos. 

 Em 2013 investi numa tentativa diferente, me inscrevi no ENEM e em 2014 

com a nota obtida consegui, pelo Sistema de Seleção Unificada – SISU, ingressar 

nesta universidade no Curso de Pedagogia dando assim prosseguimento aos 

estudos e realizando um de meus sonhos, o de ser professora. 

 Ser uma educadora sim, mas na perspectiva de Paulo Freire (2016), que 

coloca o professor no papel de agente social, e afirma que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção. 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em relação uns com os 
outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. 
Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 
objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 
outros. É a "outredade" do "não eu", ou do tu, que me faz assumir a 
radicalidade de meu eu. A questão da identidade cultural, de que 
fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educandos cujo 
respeito é absolutamente fundamental na prática educativa 
progressista, é problema que não pode ser desprezado. Tem que ver 
diretamente com a assunção de nos por nós mesmos. (FREIRE, 
2016, p. 42) 
 

 O presente estudo monográfico, orientado pelo Prof. Dr. Adriano Vargas 

Freitas, teve como tema de pesquisa a área da Educação Matemática, com foco em 

Alfabetização Matemática para os alunos do primeiro segmento da educação infantil, 

1º e 2º anos. Desta forma, destacamos que o tema é “alfabetização Matemática para 

alunos do primeiro segmento da educação”. 
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 Aspirando observar como ocorre a inserção da criança no processo escolar 

de aquisição da numerização, num comparativo com a descrição de etnomatemática 

proposta por Ubiratan D'Ambrosio: 

O Programa Etnomatemática é um programa de pesquisa e m 
história e filosofia da Matemática, com implicações pedagógicas, que 
se situa num quadro muito amplo. Seu objetivo maior é dar sentido a 
modos de saber e de fazer das várias culturas e reconhecer como e 
por que grupos de indivíduos, organizados como famílias, 
comunidades, profissões, tribos, nações e povos, executam suas 
práticas de natureza Matemática, tais como contar, medir, comparar, 
classificar. (2008, p.1) 

 

 Numa perspectiva, talvez utópica, de fazer com que tanto as instituições 

educacionais públicas quanto seus educadores possam refletir e assim repensar 

suas práticas pedagógicas. Seguindo uma linha de pensamento que passa por 

Piaget (In: KAMII, 1992, p.68) que tinha a autonomia como principal objetivo da 

educação, perpassa por Freire (2016) que com sua pedagogia da autonomia reforça 

que a educação tem papel fundamental no que tange a liberdade e autonomia do 

indivíduo, num paralelo com D’Ambrosio quando se faz o aproveitamento dos 

saberes dos indivíduos a fim de um melhor processo educacional, essa monografia 

pretende abordar 

Segundo Danyluk (2015) a leitura se dá quando há o envolvimento do leitor 

com aquilo que está sendo lido. O ato de ler a linguagem matemática está 

fundamentado nos atos humanos de compreender, de interpretar e de comunicar a 

experiência vivida. Assim, a leitura, quando é compreensão e interpretação, abre 

para o leitor novas possibilidades de compreensão de si, do outro e do mundo. 

 Desta forma, esta mesma autora considera que: 

[...] a alfabetização matemática diz respeito aos atos de aprender a 
ler e a escrever a linguagem matemática, usada nas séries iniciais da 
escolarização. Compreendo a alfabetização matemática, portanto, 
como 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 
escreve, o que se compreende a respeito das primeiras noções de 
lógica, de aritmética e de geometria. Assim, a escrita e a leitura das 
primeiras ideias matemáticas podem fazer parte do contexto de 
alfabetização. Ou seja, podem fazer parte da etapa cujas primeiras 
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noções das diversas áreas do conhecimento podem ser enfocadas e 
estudadas dentro de um contexto geral da alfabetização (DANILUK, 
2015, p.26) 

 

 Neste estudo buscamos acompanhar e compreender sobre quais tipos de 

práticas pedagógicas contribuem para auxiliar/facilitar a alfabetização matemática 

para alunos nos anos iniciais, tendo como lócus a Escola Municipal Sylvio de Castro 

Galindo no Município de Angra dos Reis. 

 Nesta pesquisa pretendemos responder às seguintes questões: 

 

1) De que maneira as práticas pedagógicas podem facilitar a alfabetização 

matemática no primeiro e segundo anos do ensino fundamental?  

2) Quais as melhores propostas indicadas pelas pesquisas da área da 

educação matemática que podem facilitar a alfabetização matemática? 

 

 Como justificava da contribuição desta pesquisa para a área da Educação, 

destacamos que a matemática está envolvida em quase tudo no cotidiano das 

pessoas, mas a importância da sua compreensão e do seu aprendizado quase 

sempre está atrelada a adjetivos como: “exaustivo”, “sem utilização no cotidiano”, 

“difícil”.  

 Segundo José Contini Junior (1992) faz-se necessário uma nova atitude por 

parte do educador, diante da criança que vai ser alfabetizada. E é dessa nova atitude 

que vai depender, praticamente, o sucesso ou fracasso do aprendiz. Uma clara 

compreensão e consciência da aprendizagem da escrita por parte dos educadores, 

poderia não só diminuir esses problemas como abrir novos horizontes de 

entendimento do processo de alfabetização. 

 Com o avanço tecnológico múltiplas informações são lançadas ao mesmo 

tempo aos indivíduos, acessórios que substituem a prática da escrita cursiva assim 

como a dos cálculos manuais, que por sua vez são substituídos por calculadoras, 

muitas das vezes já inclusas em aparelhos como tablets e celulares.  

 Segundo Miguel (2007) está claro que para muitos indivíduos a concepção da 

Matemática enquanto ciência traz consigo alguns aspectos que configuram 
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pretensão à exatidão, ou seja, cálculos, formulações e procedimentos mecânicos, 

imutáveis e prontos, que não deixam espaço para nenhum outro tipo de interação 

que não aquela pré-determinada da relação professor-aluno onde o educador fala, 

os alunos escutam e obedecem. De acordo com este mesmo autor: 

Pensar a Matemática como componente do processo de letramento 
não tem sido uma abordagem comum entre os professores, mas, 
sem dúvida, se assim fosse, a Matemática teria papel importante na 
consolidação dos processos de leitura e escrita nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Está claro que ela tem suas especificidades 
quanto à linguagem e à escrita, porém é possível pensar um trabalho 
em Matemática de forma que possa propiciar a aprendizagem 
também na língua materna (p.424). 
 

 Lorensatti (2009) afirma que a linguagem matemática e a linguagem materna 

estão presentes em qualquer área do conhecimento, constituindo possibilidades de 

resolução de problemas com seus instrumentos próprios de expressão e 

comunicação. Esta mesma autora dialoga com Miguel (2007) quando se trata de das 

especificidades da língua matemática, simbologia e regras. E afirma que o 

conhecimento desses símbolos e regras são indissociáveis do processo de 

construção do conhecimento matemático. Sendo a linguagem matemática, um 

processo de “tradução” da língua materna para uma linguagem formalizada 

especifica da disciplina. 

Há necessidade da língua pra ler e compreender o texto de 
Matemática e, se esse for um problema, de dar significado à sua 
solução. Por outro lado, é necessário ler e escrever em linguagem 
matemática, compreender os significados dos símbolos, dos sinais 
ou das notações próprias dessa linguagem. (LORENSATTI, 2009, 
p.93) 

 

 O papel do professor como mediador das relações sociais e o conteúdo 

escolar é muito importante, uma vez que o profissional para proporcionar um ensino 

de qualidade tem que se engajar em correlacionar o cotidiano de seus alunos ao 

contexto a ser ensinado. 

 Lorensatti (2009), em seu texto, dispõe que o professor de matemática pode 

trabalhar em conjunto com o de língua portuguesa, articulando orientações e 
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práticas numa perspectiva de desenvolvimento da compreensão leitora, assim como 

no desenvolvimento no ensino de matemática. 

 O educador tem a capacidade de tornar a aula de matemática muito 

interessante ao se atualizar e buscar novas alternativas de inserção do conteúdo de 

matemática no cotidiano de seus alunos. Com a finalidade de que o ensino de 

matemática se torne instigador, utilizando-se de atividades em grupo que por sua 

vez possibilitam ao aluno maior interação e esclarecimento entre colegas expondo 

assim a dúvida do grupo, o que por sua vez faz com que os alunos pensem, 

critiquem, investiguem e reflitam.  

 Esse processo de interação com o professor fornece aos alunos 

independência na resolução de problemas individuais e/ou em grupo, autoconfiança 

para questionar um resultado assim como explicar o que obteve e de que maneira. 

 Visando melhorar a qualidade, assim como a imagem, do ensino da 

matemática, propomos a realizar essa pesquisa, buscando práticas pedagógicas 

que auxiliem no processo de alfabetização matemática. 

 Fornecendo assim algumas possibilidades para uma melhor compreensão, 

por parte dos estudantes, dos conteúdos pelos alunos, de forma a demonstrar que a 

aprendizagem de matemática não precisa ser aflitiva, mas que ao ter seu conteúdo 

correlacionado a atividades cotidianas pode ser encantadora. 

 Como objetivo geral, buscamos pesquisar a respeito da contribuição das 

práticas pedagógicas como auxiliadoras/facilitadoras na alfabetização matemática, 

voltadas para os anos iniciais da educação infantil. E como objetivos específicos: 

 Analisar como acontece a alfabetização matemática em uma turma do 

primeiro segmento do ensino fundamental 

 Propor práticas que colaborem para essa alfabetização 

 

 A pesquisa será desenvolvida em metodologia qualitativa observacional e 

descritiva, e elaborada nos seguintes passos complementares: 

1) Revisar a bibliografia de Práticas Pedagógicas no ensino de Matemática e na 

Educação Infantil, e artigos e livros sobre tema; 
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2) Acompanhar o ensino de matemática na Escola Municipal Sylvio de Castro 

Galindo (1º e 2º ano), no Município de Angra dos Reis. Neste ponto usaremos 

o método observacional. 

3) Pesquisar atividades facilitadoras de alfabetização matemática; 

4) Propor uma atividade original.  

 

 Como ferramenta metodológica para execução deste trabalho será utilizada a 

pesquisa social que segundo Gil (2008), é definida como o processo que, utilizando 

a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da 

realidade social. No âmbito da pesquisa aplicada será utilizada a descritiva, através 

do método observacional, que tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis (GIL, 2008). Ainda sobre metodologia, o autor menciona a 

de observação participante que é definida como a técnica pela qual se chega ao 

conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo. Esta foi aplicada 

nesta pesquisa para o registro das atividades estudantis cotidianas relacionadas ao 

ensino de matemática. 

 Desta forma, o trabalho de campo constituiu-se de observação da aplicação 

de algumas aulas de matemática na Escola Municipal Professor Sylvio de Castro 

Galindo (1º e/ou 2º anos do ensino fundamental) para melhor compreender a 

metodologia utilizada pela escola. Posteriormente propor que as práticas 

pesquisadas sejam utilizadas a fim de se tornarem atividades facilitadoras do 

processo de alfabetização matemática.  
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 Uma das referências centrais deste estudo é o documento Jogos na 

Alfabetização Matemática, proveniente do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC (BRASIL, 2014) – que informa que para o indivíduo ser letrado 

matematicamente deve ser capaz de compreender a intenção dos textos que 

circulam socialmente.  

As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação: 
Formação continuada presencial para professores alfabetizadores e 
seus orientadores de estudo; materiais didáticos, obras literárias, 
obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; 
avaliações sistemáticas, gestão, controle social e mobilização. 
(BRASIL/MEC, 2014) 
 

 O PNAIC deixa evidente que a alfabetização é uma das prioridades nacionais, 

no contexto educacional, e quando se refere ao processo de alfabetização faz 

alusão a língua materna e ao conteúdo matemático.  

 E nesse processo de alfabetização tanto na língua materna, quanto na 

linguagem matemática, o professor tem a função de auxiliar na formação do aluno 

para o bom exercício da cidadania. Tendo o educador como mediador nesse 

desenvolvimento, o PNAIC coloca como primordial que o professor não seja um 

reprodutor de métodos, mas que esse leve os educandos a reflexão, no decorrer da 

evolução dos alunos, demonstrando clareza do que se ensina e como se ensina, 

para que os mesmos adquiram a formação necessária para o bom exercício da 

cidadania. 

 Como pode-se ver em BRASIL (1997): 

A matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 
desenvolver metodologias que enfatizem a construção e justificativa 
de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e 
a autonomia advinda da confiança na própria capacidade para 
enfrentar desafios (p. 27).  
 

 Em Constance Kamii (1992, p. 230) temos: 

Se realmente desejamos pensadores independentes e criativos, que 
tenham iniciativa, confiança e autonomia moral, precisamos 
incentivar tais qualidades desde a mais tenra infância. A educação 
não necessita de melhores resultados em seus testes, mas sim de 
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um reexame dos fundamentos de nossas metas e objetivos e dos 
caninos com que tentaremos realizar nossas intenções. 

  

Com fundamento, nesses conceitos sobre a contribuição da matemática, 

pode-se observar que a relação da mesma com o cotidiano tem suma importância, 

uma vez que ao inserir a realidade presenciada pelos alunos o professor trabalha 

todos os aspectos supracitados. 

 Um dos aspectos relevantes na alfabetização matemática é que a mesma 

necessita que o processo de formação continuada de professores esteja em 

andamento, proporcionando assim ao profissional adquirir novos conhecimentos, 

assim como compartilhar e refletir suas experiências. 

 O processo de alfabetização da língua portuguesa deveria ocorrer 

concomitantemente ao processo de alfabetização matemática, a partir desse ponto 

nota-se a importância de se entrelaçar de forma prática o ensino da Matemática com 

a Língua Portuguesa, que é uma das propostas do material do PNAIC. 

 Emília Ferreiro (1989) defende esse processo do ensino da língua materna 

concomitante ao ensino de matemática no decorrer do processo de alfabetização: 

Trata-se dos desafios que o real (a escrita já constituída, no caso) 
impõe ao sujeito em desenvolvimento e dos instrumentos que ele 
constrói para apropriar-se, para fazer sua, para dominar 
conceitualmente esta realidade. Em alguns casos, este sujeito, 
poderá descobri um novo campo de aplicação para estruturas já 
construídas; em outros casos, deverá construir esses instrumentos 
(sem ter consciência imediata – por hipótese – da grande 
generalidade das estruturas em vias de constituição). Se 
considerarmos seriamente tudo isto, poderemos repensar sobre 
novas bases todo o currículo da 1ª série do 1º grau. Já que não se 
trata de pensar que “a lógica=matemática” e que “técnica=língua 
escrita”. Se as mesmas estruturas lógicas que intervêm no campo 
das noções matemáticas elementares aparecem também na 
compreensão da língua escrita, uma tal divisão dos conteúdos 
escolares não poderá continuar sendo mantida. (p. 86-87) 
 

 Em Liliana Tolchinsky (1996) temos que “desde o início do desenvolvimento 

histórico da notação, as duas categorias, icônica e não-icônica, estão presentes”. 

Seja qual for a noção de número(s), tema fundamental de 
matemática, temos de convir que os numerais são os que as 
pessoas usam para nomeá-los e para representá-los externamente. 
Existe uma grande diversidade cultural na maneira de nomeá-los.[…] 
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Na nossa cultura os numerais podem ser ditos, isto é, simbolizados 
linguisticamente de forma oral; podem ser escritos por meio da 
escrita, isto é, ser simbolizados linguisticamente por escrito; podem 
ser escritos com algarismos, isto é, ser simbolizados graficamente 
através do sistema de notação numérica; podem ser simbolizados 
através de varetas ou blocos coloridos. (TEBEROSKY, 
TOLCHINSKY,1996, p.208) 
 

 Nessa linha de raciocínio têm-se que a expressão escrita dos numerais é 

regida pelas mesmas convenções da escrita das quais nos servimos em qualquer 

expressão oral. Ao passo que a simbolização notacional, por outro lado, é regida 

pelas convenções do sistema de notação indo-arábico na base dez, que é o mais 

utilizado em nossa cultura. Ressaltando que um componente importante do 

conhecimento notacional é compreender a multifuncionalidade dos elementos 

notacionais.  

 A respeito das diversas utilizações das letras e números Tolchinsky (1996) 

articula que a criança não aprende aditivamente, ou seja, não aprende primeiro as 

correspondências entre as categorias de sons e em seguida a sua combinação em 

palavras. E que efetivamente, todo o processo de aprendizagem ocorre através de 

uma constante interação entre o conhecimento dos elementos e dos compostos; 

entre o conhecimento de qualidades formais gerais; entre o conhecimento dos 

nomes de algumas letras, das combinações possíveis na língua, das 

correspondências entre letras e sons. 

 A aprendizagem dos números não é fácil de acordo com Carraher (1990, 

p.53), pois não é tão simples como parece já que os números possuem diferentes 

funções e com isso o mesmo número ou a mesma expressão com números pode ter 

diversos significados. 

 A criança que aprende a contar pode não ter a noção de quantidade, 

aprendendo primeiro a contagem e posteriormente passa a correlacionar com a ideia 

de quantidade, num processo de internalização e esse aprendizado segundo Piaget 

ocorre processualmente (assimilação, acomodação e equilibração)1 correlacionando 

                                                 
1 Piaget define a assimilação como (1996, p. 13): ... uma integração à estruturas prévias, que podem 
permanecer invariáveis ou são mais ou menos modificadas por esta própria integração, mas sem 
descontinuidade com o estado precedente, isto é, sem serem destruídas, mas simplesmente 
acomodando-se à nova situação; a acomodação, segundo (1996, p.18) é toda modificação dos 
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os conhecimentos físico, lógico-matemático e social, que serão abordados mais 

adiante. E esta linha de pensamento pode ser vista em: 

A matemática que um sujeito produz não é independente de seu 
pensamento enquanto ele a produz, mas pode vir a ser cristalizada e 
tornar-se parte de uma ciência, a matemática, ensinada na escola e 
aprendida dentro e fora da escola. (CARRAHER, D.; CARRAHER, T; 
SCHLIEMANN, 1989, p. 11) 
 

    Os métodos de classificação, seriação, ordenação, sistema decimal e valor 

posicional são conceitos e instrumentos importantes nesse processo de 

alfabetização. A classificação, seriação e ordenação são de mais fácil aplicação e 

compreensão para as crianças podendo ser utilizadas nas turmas de 1º e 2º anos 

enquanto o sistema decimal e o valor posicional são melhores demonstrados em 

turmas de 3º ano, uma vez que a criança já se apropriou do conceito numérico e 

vem ao longo do 1º e 2º anos se familiarizando com o sistema decimal.  

 Jean Piaget (1978), foi um renomado psicólogo e filósofo suíço, pioneiro na 

pesquisa do desenvolvimento cognitivo, e durante seu trabalho investigou o 

processo de construção do conceito número pela criança. Em seus estudos sugeriu 

que o desenvolvimento cognitivo ocorre em quatro estágios: sensório-motor (0-2 

anos); pré-operatório (2-6 anos); operações concretas (7-11 anos) e operações 

formais (12 anos em diante). Para embasamento desse trabalho far-se-á uso dos 

estágios pré-operatório e operações concretas que compreendem o 1° e o 2° anos 

do ensino fundamental, que compreendem crianças de 6 a 8 anos. 

É que a passagem da ação ao pensamento ou do esquema sensório-
motor ao conceito não se realiza sob a forma de uma revolução 
brusca, mas, pelo contrário, de uma diferenciação lenta e laboriosa, 
que se relaciona às transformações a assimilação. (PIAGET, 1978, 
p.13) 

  

                                                                                                                                                         
esquemas de assimilação sob a influência de situações exteriores (meio) ao quais se aplicam. A 
teoria da equilibração, é notada principalmente frente a dois postulados organizados por PIAGET 
(1975, p.14): Primeiro Postulado: Todo esquema de assimilação tende a alimentar-se, isto é, a 
incorporar elementos que lhe são exteriores e compatíveis com a sua natureza. Segundo Postulado: 
Todo esquema de assimilação é obrigado a se acomodar aos elementos que assimila, isto é, a se 
modificar em função de suas particularidades, mas, sem com isso, perder sua continuidade (portanto, 
seu fechamento enquanto ciclo de processos interdependentes), nem seus poderes anteriores de 
assimilação. (PIAGET, In: ARGENTO, Heloísa). 



20 

 

 

Constance Kamii (1987, p.27) esclarece que quando a criança não possui a 

consciência do que é o número ela faz uso das estruturas mentais que já possui 

para fazer o juízo de quantidade, que neste caso é a noção de espaço. Desta forma 

o processo de formação de ideia de quantidade se dá inicialmente pelo espaço 

ocupado e posteriormente pelas suas características como semelhanças ou 

diferenças e com isso faz-se uso da classificação. Mantendo uma relação de 

observação com o que rodeia o indivíduo.  

Em função do conceito número Piaget afirma que para esse possa ser 

construído são necessários três conhecimentos: conhecimento físico, conhecimento 

lógico-matemático e conhecimento social.  No primeiro o que se tem são 

características físicas como peso, cor, forma, tamanho que podem ser obtidas 

através da observação direta. O conhecimento lógico-matemático não pode ser 

ensinado, pois se constitui por meio da manipulação do objeto que é estruturado 

pela ação reflexiva, ou seja, consiste na coordenação de relações. E o 

conhecimento social que possui natureza arbitrária e para que ocorra é 

indispensável a interferência de outras pessoas. 

Se as crianças constroem os pequenos números elementares ao 
colocarem todos os tipos de coisas em todos os tipos de relações, 
elas devem persistir ativamente na mesma espécie de pensamento 
para completar a estruturação do resto da série. 
Em conclusão, a estrutura lógico-matemática de número não pode 
ser ensinada diretamente, uma vez que a criança tem de construí-la 
por si mesma. (KAMII.1987,p.31) 

 

A noção do conceito de ordenação pode ser apresentada a criança através da 

chamada no diário escolar, ou da formação de fila, entre outros, perguntando quem é 

o primeiro e o último, permitindo desta forma que possa assimilar que existe uma 

ordem.  

Em Piaget (1978, p.221) temos que os métodos de seriação e classificação 

ocorrem no período operatório concreto, nesse momento a criança já possui 

estruturas capazes de fazer a relação de conservação, sendo que primeiramente a 

criança desenvolve a noção de seriação sendo capaz de seriar do menor para o 
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maior e vice-versa. A noção de classificação ocorre a partir do momento que a 

criança consegue fazer a inclusão de uma subclasse numa classe. 

 Tolchinsky (1996) em sua obra fornece sugestões de atividades que se 

realizam cotidianamente em sala de aula e que podem explorar as distintas funções 

que as letras e os numerais executam. 

 Ao escrever datas usam-se numerais, mas fazendo a notação de 
quantidade num sentido diferente do que fazemos ao notar coleções. 
Sugerimos utilizar a escrita diária da data como uma oportunidade de 
escrever numerais de diferente magnitude e não precisamente para 
somá-los!(Esta será uma oportunidade excelente para descobrir que 
não faz sentido somar determinados números.) Explorar o 
funcionamento de um calendário proporcionará às crianças uma 
experiência com sistemas modulares. A cada sete dias recomeça 
uma semana e reiniciamos a recontagem. A cada doze meses 
reiniciamos a recontagem anual. Descobrirão então que é possível 
utilizar nomes para séries ordenadas nas quais as diferenças de 
tamanho não são o critério predominante. Não é fundamental que a 
criança compreenda minuciosamente a complexidade dos sistemas 
em questão, mas que explore o seu funcionamento e perceba os 
mesmos elementos notacionais cumprindo outra função. 

 Recolher e organizar os endereços dos alunos da classe 
proporcionará outra experiência de uso dos numerais com função 
identificadora. Com esta atividade os alunos poderão também inferir 
distâncias entre vizinhos de uma mesma rua e comparar entre 
numerais que indicam posição num mapa. 

 Organizar a biblioteca da sala de aula servirá para utilizar as letras 
com função de ordem e aproveitar todas as vantagens da ordem 
alfabética numa atividade com sentido e utilidade. 

 Organizar listas de compras permitirá comparar os preços e 
calcular o dinheiro necessário para efetuar a compra. Estarão no 
domínio das grandes quantidades, mas as operações a realizar estão 
inseridas em outro sistema de ação, diferentemente das contas 
tradicionais, e isso produz uma diferença considerável. Embora numa 
perspectiva matemática as operações envolvidas sejas as mesmas e 
o sistema numérico funcione de acordo com as mesmas bases, o 
domínio do dinheiro, dos tamanhos e das medidas parece constituir 
distintos espaços de problema. Muitas das operações, cálculos e 
apreciações que as crianças se atrevem a realizar no supermercado 
não podem fazê-lo com a típica conta escolar.(TOLCHINSKY,1996, 
p.2014-215) 

 

 Miguel (2007) esclarece que para o primeiro ciclo do ensino fundamental o 

professor deverá ir além das aulas expositivas, uma vez que as crianças precisam 

manipular o concreto para compreender alguns conceitos matemáticos. Mas em 
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contrapartida, deixa claro que não se pode restringir a matemática ao concreto ou a 

uma simples diligência à realidade. O mundo contemporâneo coloca problemas que 

perpassam a simples abordagem do real, abstraindo de tal forma a Matemática 

como construção humana. O que de fato ocorre é que não há separação entre o 

concreto e o abstrato, e essas iminências do pensamento se complementam 

dialeticamente. 

 Diversas atividades como jogos conseguem envolver esses conceitos, e 

através da aplicação de exercícios (escritos ou orais) o docente consegue avaliar o 

que o educando compreendeu nesse processo de aprendizado. Através dos erros 

dos alunos obtêm-se informações importantíssimas, pois em uma resposta errada o 

aluno pode ter se chegado a lógica de como resolver um problema, mesmo sem 

dominar completamente determinados conceitos. 

É importante observar que o jogo pode propiciar a construção de 
conhecimentos novos, um aprofundamento do que foi trabalhado ou 
ainda, a revisão de conceitos já aprendidos, servindo como um 
momento de avaliação processual pelo professor e de autoavaliação 
pelo aluno. Trabalhado de forma adequada, além dos conceitos, o 
jogo possibilita aos alunos desenvolver a capacidade de 
organização, análise, reflexão e argumentação, uma série de atitudes 
como: aprender a ganhar e a lidar com o perder, aprender a trabalhar 
em equipe, respeitar regras, entre outras. (PNAIC, 2014, p.05) 

 
 Todo esse processo acaba por permitir que as crianças reflitam sobre seu 

conhecimento, podendo desta forma modificá-los e construir novos significados para 

auxiliá-las no domínio dos conceitos matemáticos. 

 Vigotisky toma como ponto de partida o fato de que a aprendizagem da 

criança começa muito antes da aprendizagem escolar, pois toda a aprendizagem da 

criança na escola tem uma pré-história. Em suas pesquisas sobre aprendizagem e 

desenvolvimento intelectual na idade escolar o autor anuncia: 

Um exame atento demonstra que essa aritmética pré-escolar é 
extremamente complexa, que a criança já passou por uma 
aprendizagem aritmética própria, muito antes de se entregar na 
escola à aprendizagem da aritmética. Mas a existência desta pré-
história da aprendizagem escolar não implica uma continuidade 
direta entre as duas etapas do desenvolvimento aritmético da criança 
(2016, p.109). 
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 Com base nestas referências, e pautados no Programa de Etnomatemática de 

D'Ambrosio, é que pretende-se analisar e propor atividades pedagógicas com a 

finalidade de proporcionar uma continuidade entre as duas etapas do 

desenvolvimento aritmético da criança (não escolar e escolar), e para que isso 

ocorra o papel do professor como mediador é imprescindível.  

 Em D'Ambrosio (2009) temos que a Matemática escolar é apenas uma das 

muitas matemáticas encontradas pelas diversas culturas. E a Matemática como uma 

manifestação cultural é o principal disparador da Etnomatemática, e de inúmeros 

estudos sobre manifestações matemáticas nas culturas mais diversas, 

representando as medidas usuais (dia a dia) praticadas por um povo, 

correspondendo a uma estrutura matemática rigorosa. 

 A etnomatemática é, segundo D'Ambrosio (2009), uma abordagem histórico-

cultural da disciplina de matemática, uma vez que os povos das mais variadas 

culturas têm múltiplas formas de operar com o conceito matemático. Mas sempre 

levando em consideração sua construção histórica e política, e não apenas sua 

constituição social.  

 Kamii (1987) deixa evidente que “ o número é a relação criada mentalmente 

por cada indivíduo”, o que reforça a teoria da etnomatemática de D”Ambrosio. 

 Nessa perspectiva de Etnomatemática uma das propostas é orientar o 

currículo para a criatividade, para crítica e para o questionamento permanentes, 

auxiliando a formação de um cidadão na sua plenitude (não facilmente manipulável). 

 Numa busca, do que o autor considera ser o maior objetivo do Ensino, pela 

compreensão da geração, da organização intelectual e social, da difusão e 

transmissão do conhecimento e comportamento humanos acumulados em 

permanente evolução. 

 Freire (2016) em sua perspectiva, na qual o professor tem o papel de 

auxiliar/mediar a formação de um indivíduo crítico e consciente, considera 

importante o pré conhecimento que o ser humano possui antes de ser introduzido no 

ambiente escolar, assim como Vigotsky e D'Ambrosio (2008). 

O professor que pensar certo deixa transparecer aos educandos que 
uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o 
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mundo, como seres históricos, é a capacidade de, intervindo no 
mundo, conhecer o mundo. Mas, histórico como nós, o nosso 
conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o 
conhecimento novo supera outro antes que foi novo e se fez velho e 
se "dispõe" a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão 
fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que 
estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não 
existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois 
momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o 
conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 
conhecimento ainda não existente. A "dodiscência" – docência-
discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas re- 
queridas por estes momentos do ciclo gnosiológico. (FREIRE, 2016, 
p.30) 

 

 Todos os autores estudados dialogam com a ideia de uma nova perspectiva 

no ensino da alfabetização matemática, para que nesse desenvolvimento se consiga 

aproveitar as experiências oriundas do meio cultural no qual a criança está inserida. 

O que resulta na proposta de etnomatemática de Ubiratam D'Ambrosio. 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 No que se refere a educação um dos autores a contribuir com esse trabalho 

será Paulo Freire (2017), autor que defende uma educação que aproveite os 

conhecimentos dos alunos a fim de não se ter uma educação bancária, ou seja, o 

professor não é o detentor de todo o conhecimento. 

 Outra fonte a ser muito utilizada será o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa Jogos na Alfabetização Matemática, que traz uma gama de jogos e 

conceitos que estes proporcionam aos alunos. 

 Paulo Freire (2016), Ana Teberosky (1994), Lev Semenovich Vigotsky (2016), 

Emília Ferreiro (1989), Ubiratam D'Ambrosio (2008), Sônia Ocsana Danyluk (2015), 

Liliana Tolchinsky (1996), Jean Piaget (1978), Constance Kamii (1992) entre outros 

autores foram utilizados, principalmente os que fundamentaram o ensino da 

matemática, assim como muitas outras fontes de pesquisa como artigos, periódicos 

e revistas com o intuito de enriquecer o conhecimento. 
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 Dialogando com a perspectiva de Freire, contra uma “educação bancária”, e 

com a de D'Ambrosio, a favor da etnomatemática, têm-se em Teberosky a seguinte 

concepção: 

A relação entre o ensino institucional e o desenvolvimento do 
conhecimento da criança é de influência, não de determinação. Por 
diversas razões: porque a escrita é um objeto social cuja presença e 
funções ultrapassam o marco escolar e porque a criança é um sujeito 
ativo e construtivo do seu próprio conhecimento (1994, p.65) 
 

 O que permite evidenciar o quão importante é aproveitar o conhecimento 

prévio da criança e correlacioná-lo ao conteúdo a ser dado, levando-a a uma 

reflexão sobre o que já conhece, adaptando ou não, para resolver o problema. Isso 

proporciona ao aluno uma maior variedade de aplicação do conteúdo abordado e a 

independência, autonomia para solucionar o que lhe foi pedido. 

 Anne Sinclair (1990) com sua pesquisa destaca que um conhecimento dos 

símbolos convencionais correspondentes a palavras como dois, etc…, não é o 

suficiente para se poder utilizar essas grafias de maneira apropriada, tal como o 

conhecimento da forma das letras e de sua denominação não basta para se poder 

escrever palavras. Segundo a autora o conhecimento dessas formas deve ser 

combinado com elementos cognitivos que permitam a compreensão de a utilização 

do sistema de numeração escrita. Com isso reafirma-se que a interação com o 

prévio conhecimento do aluno é imprescindível. 

 É nesse contexto de proporcionar autonomia e independência ao indivíduo 

que Freire defende uma educação libertadora, que vai além das concepções 

tradicionais. Visando educar para a libertação das amarras da sociedade impostas a 

população, ampliando o olhar crítico e reflexivo do indivíduo. 

 “A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à 

morte e não do amor à vida.”(FREIRE,2017,p.90) 
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3 A PESQUISA 

 A coleta de dados ocorreu na Escola Municipal Professor Sylvio de Castro 

Galindo, que foi criada pelo Decreto Municipal nº 681 de 30 de janeiro de 1985. 

Autorizada a ministrar a Educação Infantil, crianças a partir de cinco anos de idade, 

e o Ensino Fundamental esse atendimento ocorreu até 2013. Entre os anos de 2007 

e 2009, atendeu jovens e adultos do projeto Educação de Jovens e Adultos – EJA – 

na primeira e segunda etapa. Esse atendimento foi descontinuado a partir do ano de 

2010, e os alunos da EJA foram transferidos para a Escola Municipal Coronel João 

Pedro de Almeida.   

 Atualmente a escola atende alunos a partir de seis anos de idade em turmas 

do primeiro ao quinto ano de escolaridade do Ensino Fundamental, em 2017 são 360 

alunos matriculados em 15 turmas, sendo em média 3 turmas por ano de 

escolaridade.  

 No que diz respeito ao espaço físico, a estrutura da escola conta com um 

prédio de dois pavimentos e possui oito salas de aula, uma sala de recursos, uma 

biblioteca escolar, uma secretaria, uma sala para a equipe gestora, uma sala para os 

professores, uma cozinha, um refeitório, cinco banheiros destinados a alunos (todos 

necessitando de reparos como portas para os sanitários e torneiras), sendo um 

adaptado para pessoas com necessidades especiais no primeiro pavimento e um 

banheiro feminino e um masculino em cada pavimento. Possui ainda dois banheiros 

destinados aos funcionários, uma quadra de esportes descoberta (o que acaba por 

impedir a prática de atividades físicas em dias chuvosos), um almoxarifado e um 

depósito. 

  Ao acessar o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Sylvio de 

Castro Galindo pôde-se observar que no ano de 2015 houve a necessidade de se 

rediscutir o Projeto Político Pedagógico, de acordo com os eixos norteadores de 

2012 a 2014. As ações voltadas para o PPP tiveram como ponto de partida a 

avaliação do trabalho desenvolvido nesse período. A partir de dezembro de 2014 

ocorreram algumas reuniões com os grupos das diferentes categorias, que 

apontaram algumas enunciações: 
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 A comunidade escolar considerará, para a reformulação do PPP, os eixos 

norteadores da política educacional vigente: Qualidade de Ensino – Gestão 

Democrática – Educação Inclusiva. 

 A qualidade de ensino está diretamente ligada à investigação participativa da 

prática pedagógica, na busca pela melhora das questões tanto de natureza 

material quanto humana. 

 A gestão democrática refere-se à necessidade de todos os envolvidos no 

processo educativo atuarem de forma participativa no contexto escolar. 

 A educação inclusiva nos desafia a identificar o outro como sujeito, com suas 

singularidades e diferenças, respeitando e convivendo com elas, construindo 

caminhos e removendo barreiras que possam interferir no pleno 

desenvolvimento do educando. 

 A metodologia adotada pela escola fundamenta-se em uma proposta 

construtivista na perspectiva sociointeracionista, cuja organização curricular é 

estruturada na elaboração de projetos de trabalho. 

 Os projetos de trabalho elaborados com as turmas durante este período têm 

como referência os eixos temáticos: CIDADANIA, SUSTENTABILIDADE, 

DIVERSIDADE. Além disso, tais eixos estão presentes no cotidiano escolar e 

podem ser percebidos nas assembleias das categorias, nos eventos, nas 

reuniões de responsáveis nas atividades dos projetos do Mais Novo 

Educação, na formação dos professores durante as reuniões de coordenação 

pedagógica, etc. 

  

 Diante do conteúdo exposto no Projeto Político Pedagógico da escola, fez-se 

necessário a aplicação de um questionário socioeconômico a fim de atualizar o 

diagnóstico da comunidade. E no segundo semestre de 2015 o grupo conseguiu 

concluir esse questionário para a pesquisa socioeconômica na comunidade, que foi 

aplicado nos meses de setembro e outubro durante as reuniões de responsáveis do 

3º bimestre. Além disso, a instituição se articulou com as diferentes instituições que 

atuam na comunidade (posto de saúde, associação de moradores, regional, escola e 
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creche), buscando informações que permitiram conhecer melhor a realidade da 

comunidade. A finalidade é que com esse registro no PPP, as mudanças necessárias 

ocorram no período de 2016 – 2018 e que elas possam traduzir a prática cotidiana 

da escola.  

 Desde 2016 os profissionais estão lidando com confrontos entre policiais e 

traficantes no entorno da comunidade, o que mais uma vez modifica a estrutura de 

funcionamento da escola, que agora ocasionalmente tem suas atividades 

interrompidas. 

 Esse contexto do projeto político pedagógico da escola vai de encontro com a 

definição do papel da educação na concepção de Parolin (2007) que afirma que, “a 

educação tem por tarefa promover o conhecimento, além de auto-organização, 

capacidade reflexiva, autoconhecimento e controle emocional diante as situações”. 

 

  



29 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DAS TURMAS 

 

 As turmas contêm em média 20 alunos, as professoras mantêm expostos nas 

salas os trabalhos dos projetos bimestrais realizados pelos alunos, tanto do turno da 

manhã quanto do da tarde.  

 Na turma do primeiro e na do segundo ano, de acordo com as professoras, 

cerca de 20% dos alunos tem muita dificuldade na aprendizagem, mas apenas um 

aluno na turma do segundo ano possui laudo (TDAH) o que permite que a docente 

tente elaborar estratégias específicas para que ele obtenha um melhor rendimento.   

 Na visão das educadoras o que impede um melhor desempenho dessas 

crianças é a falta de parceria dos pais, uma vez que a escola tenta aproximá-los da 

vida escolar de seus filhos com reuniões coletivas ou não, porém sem sucesso. E a 

maior reclamação por parte dos profissionais é correlacionada as atividades de casa 

ou pesquisa que necessitam do auxílio do responsável e que por isso muitas das 

vezes retornam sem serem feitas. 

 

 

3.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

Ao iniciar as observações logo no primeiro dia, na turma do 1° ano do turno 

da tarde, surgiu um momento de pausa para reflexão, pois ao perguntar a professora 

se ela tinha um dia ou horário específico em que trabalhasse o conteúdo de 

matemática, já que nesse dia o conteúdo não foi abordado, a seguinte justificativa 

me foi dada pela educadora: eu trabalho com o foco na alfabetização da língua 

portuguesa, e no tempo que sobra eu entro com a alfabetização matemática. Nesse 

mesmo dia a docente levou a turma para biblioteca para ouvir uma lenda, e pegarem 

livros para levarem para casa, no intuito de que os responsáveis leiam com eles. 

Depois retornaram para sala de aula e conversaram sobre a história que ouviram, e 

a professora trabalhou a língua portuguesa através do nome dos personagens. 
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 Em outro momento, agora na turma de 2º ano, o que se pode observar é que 

assim como ocorre na turma de primeiro ano, o que predomina é o ensino da língua 

portuguesa sendo que agora com ênfase no domínio da leitura, e os problemas 

matemáticos (atividade soma indicando unidade, dezena e centena) continuam 

seguindo o modelo tradicional contendo apenas números, sem um contexto para 

trabalhar a interpretação de enunciados. 

 No acompanhamento das avaliações desta turma de 2º ano pôde-se observar 

que a maior parte das questões de matemática acompanham o padrão tradicional de 

cálculo no estilo resolva e coloque os números de acordo com o valor posicional. 

 Mediante a um planejamento pronto para a efetivação da aula, o educador 

trocou todo o conteúdo pronto e deu início a um novo planejamento, visto que os 

alunos estavam empolgados com as cédulas de R$100,00 sem valor que uma das 

alunas trouxe para a aula e estava distribuindo aos colegas. Logo a professora deu 

início a uma aula sobre o sistema monetário com base no livro didático, contando a 

história de quando surgiu, como eram realizadas as compras antes de existir o 

dinheiro, os nomes que o dinheiro recebeu com o passar dos anos. Uma aula que 

despertou muito o interesse dos alunos, pois a educadora perguntava a cada aluno o 

que compraria com x valor. Continuou com a explicação das características das 

cédulas (fio de segurança, marca d'água...) e das fotos dos animais em extinção que 

são colocadas nas cédulas, mostrando que cada uma tem um valor e um animal. 

Finalizando expressando a escrita no quadro tanto dos valores das cédulas/notas 

quanto das moedas. 

 Durante a semana de avaliação pode-se verificar que as atividades que 

envolviam o conteúdo de matemática eram específicas, não interagiam com outra 

disciplina, e as questões eram no padrão resolva e efetue, com o quadro QVL—

Quadro de Valor e Lugar – em uma das questões. Em apenas uma questão houve a 

utilização de quantidade de frutas para que o aluno assimilasse qual tinha a maior 

quantidade, qual tinha menos e qual daquelas o aluno mais gosta.  

 A turma conseguiu somar e subtrair contas com 3 dígitos com facilidade e 

mediante isto a docente iniciou o processo de multiplicação por zero, mostrando que 
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a multiplicação pode ser realizada pela soma de grupos de mesmo valor. Os alunos 

não demonstraram dificuldades para assimilar o conteúdo, exceto um que é portador 

de necessidades especiais com laudo comprovando TDAH – Transtorno de Deficit 

de Atenção e Hiperatividade – que com a permissão do educador após a explicação 

realizou a atividade de forma descontraída, contando com o auxílio de uma colega 

de turma para efetuar a multiplicação. 

 No primeiro caso a história contou com diversos personagens, que poderiam 

ser utilizados num processo de numeração no quadro de acordo com o número dos 

personagens da história, ou no processo de ordenação, um exemplo básico nesse 

caso seria colocar no quadro quem foi o primeiro personagem a aparecer na história, 

e o segundo, …, trazendo o conceito de ordenação. 

 Dentre alguns fatores positivos observados no processo de aprendizagem um 

dos mais importantes foi a afetividade na relação professor-aluno que estava 

presente em todas as turmas observadas. Um comprometimento da professora não 

só de compreender a realidade dos alunos, mas no preservar a individualidade uma 

vez que as turmas possuem tanto os alunos “normais” como os com necessidades 

especiais. E é essa relação afetiva que facilita a aprendizagem mesmo num 

processo tradicional. 

 No processo de ensino aprendizagem as emoções têm papel fundamental, 

sendo a afetividade imprescindível no processo de desenvolvimento da 

personalidade da criança, e a cada vez que o educando exterioriza o seu estado 

emocional está manifestando seu campo afetivo. Logo a capacidade para manter 

uma relação de qualidade é uma condição de extrema importância para que ocorra 

as mediações na aprendizagem. 

 Segundo a perspectiva de Wallon (2011) todo o processo de ensino 

aprendizagem é permeado pelas emoções, ficando desta forma impossível o 

educador obter bons resultados se não dispor de empatia pelos alunos. 

 Diante desse quadro observa-se que o ensino da língua materna e da 

matemática continuam sendo realizados isoladamente. O que acaba por impulsionar 

o desenvolvimento desse trabalho no que diz respeito a propostas de atividades com 

jogos e conjuntas (língua materna e matemática), permitindo assim uma 
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diversificação na metodologia de ensino de matemática e no diálogo entre língua 

materna e matemática. 
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4 ATIVIDADES PROPOSTAS 

  

 No caderno de jogos do PNAIC encontramos diversas maneiras de inserir a 

alfabetização matemática através de jogos. E as atividades selecionadas para serem 

aplicadas permitem o aproveitamento do conhecimento prévio do aluno, uma vez 

que elas permitem que os alunos se utilizem de conceitos pertinentes a sua cultura 

no que tange a matemática e a expressão oral de sua simbologia. 

 As atividades aqui propostas são meios lúdicos de fácil aplicação e 

confecção, que foram retiradas na íntegra do caderno de jogos do PNAIC – Jogos 

na alfabetização matemática. E tem por objetivo utilizar os jogos como facilitadores 

no processo de aprendizagem de conceitos matemáticos.  

 

Atividade 1 

 

AS DUAS MÃOS 

 

 

a) Aprendizagem:  

 

 Estabelecer relação biunívoca (termo a termo); construir noções iniciais do 

Sistema de Numeração Decimal; identificar a quantidade de dedos das duas mãos 

como base de agrupamentos de 10. 

 

b) Material: 

 

– 1 dado comum 

– aproximadamente 200 palitos de picolé 

– aproximadamente 30 linguinhas elásticas 

– 1 tabuleiro, com as duas mãos desenhadas, para cada participante 
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c) Número de jogadores: 2 a 5 participantes. 

 

Figura 1: jogo: As duas mãos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNAIC, Caderno de jogos, (2014, p.14) 

 

 

 

d) Regras: 

 

– Cada um, na sua vez, lança o dado. 

– A quantidade que aparecer na face superior do dado após seu lançamento, 

corresponderá ao número de palitos que devem ser recolhidos pelo jogador e 

colocados no tabuleiro sobre a ilustração que reproduz os dedos das mãos. 

– Passa a vez para o próximo jogador. 

– Na rodada seguinte, pega-se novamente a quantidade de palitos de picolé que sair 

na jogada do dado, colocando um em cada dedo das mãos do seu tabuleiro, não 

podendo colocar dois palitos em um mesmo dedo. 

– Os palitos que porventura sobrarem devem ser colocados novamente, em cada um 

dos dedos. 

– A cada rodada, continua-se colocando um palito em cada dedo, de acordo com os 

números que saírem no dado. 
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– Quando em todos os dedos houver um palito, deve-se recolher os 10 palitos e 

enlaçá-los com uma linguinha elástica, formando um grupo com 10 pontos e 

colocando-o no espaço indicado no tabuleiro. 

– Ganha o jogo quem fizer mais pontos após 10 rodadas. 

 

Variações:  

 

1) Podem ser mais rodadas. 

 

2) Podem ser utilizados outros materiais, tais como: material dourado, tampinhas de 

garrafa de cores diferentes (por exemplo, cada tampinha verde vale dez tampinhas 

amarelas, e assim por diante), sementes (por exemplo: uma semente de feijão vale 

dez de milho, e assim por diante), dinheirinho de papel, etc. 

 

3) As crianças podem criar o próprio tabuleiro, contornado as duas mãos em uma 

folha de papel. 

 

e) Problematizando:  

 

 É interessante perceber que os princípios da contagem vão se estabelecendo 

na medida em que a criança relaciona a sequência dos nomes dos números aos 

objetos que estão sendo contados (termo a termo). Esse jogo possibilita a criança 

vivenciar esta característica da relação numérica com a quantidade correspondente. 

 Em um primeiro momento, é importante que o professor instigue a criança a 

realizar a contagem em voz alta, para verificar se está realizando a relação “nome do 

número – quantidade” de forma correta. 

 Outro aspecto relevante é o princípio da composição de agrupamentos de dez 

(base decimal) tendo como ponto de partida os dez dedos das mãos. O professor 

pode instigar as crianças a observarem as quantidades de dedos de cada mão, 

estabelecendo relações com quantidades, tais como: quantos dedos há em uma 

mão? E em duas? Como podemos registrar essa quantidade? Há outras formas de 
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registros? E, aqui, é uma oportunidade de representar o 10 de diferentes formas, tais 

como: 5 + 5; 2 vezes o 5; 2 + 2 + 2 + 2 + 2; assim como de utilizar representações 

pictóricas, por estarem mais próximas à forma como as crianças pequenas 

expressam suas aprendizagens iniciais. 

 Após o jogo, além de identificar a quantidade de pontos que cada jogador fez, 

é possível estabelecer diversas relações entre as quantidades de pontos que cada 

um obteve, tais como: quantos pontos uma criança fez a mais que a outra? Qual a 

diferença de pontos entre uma criança e outra? Como podemos fazer para 

descobrir? Essa é uma oportunidade para explorar diferentes estratégias para 

resolver a situação posta, valorizando as formas particulares que cada criança 

utiliza. 

 O professor pode, também, ampliar as problematizações, propondo situações 

que vão além dos resultados obtidos durante o jogo, favorecendo reflexões sobre o 

que poderia acontecer, como, por exemplo: Um jogador que tirou o número 3 no 

primeiro lançamento do dado pegou 3 palitos, ele consegue formar um grupo com 10 

palitos em mais uma jogada? Explique. 

 

Nessa atividade, com base em Piaget (1978), a criança reforça a contagem, 

uma vez que tem de formar conjuntos com 10 unidades de palitos, e com esse 

exercício começa a conservar o número, pois depois de algum tempo ela guardar 

mentalmente a quantidade que possui e quantos faltam para 10.  
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Atividade 2 

 

NA DIREÇÃO CERTA 

 

a) Aprendizagem:  

 

 Utilizar as noções topológicas; desenvolver a percepção de espaço, 

deslocando o objeto em diferentes direções e distâncias; desenvolver a lateralidade; 

reconhecer quantidades e fazer contagens. 

 

b) Material: 

 

– 1 tabuleiro 

– 1 dado 

– 3 marcadores (podendo ser: tampinhas de garrafas de cores diferentes; grãos ou 

sementes diferentes; botões de cores diferentes; entre outros) 

– fichas com símbolos (setas e círculos) 

– 1 envelope 

Figura 2: jogo: Na direção certa 
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Fonte: PNAIC, Caderno de jogos, (2014, p.50) 

 
 
 

Figura 3: jogo: Na direção certa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: PNAIC, Caderno de jogos, (2014, p.51) 

 

c) Número de jogadores: 3 participantes. 

 

d) Regras: 

 

– Colocam-se os marcadores no tabuleiro, nas posições de partida (início). O 1.o 

jogador escolhe a sua posição de partida; em seguida, o2.o jogador escolhe a sua 

posição, e a “casa” que sobrar é do 3.o jogador. 

– Cada jogador, na sua vez, lança o dado e, em seguida, retira uma carta do 

envelope, a qual indica a direção em que ele deverá mover o seu marcador no 

tabuleiro. 

 

Por exemplo: Jogada 1 →  Ao lançar o dado, o jogador obtém esta pontuação:  
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e retira do envelope esta seta:  

 

ele terá que se deslocar para a direita três casas. 

 Cabe destacar que, se o jogador estiver em uma casa em que não é possível 

andar as três casas para a direita, ele só andará as que são possíveis. Se ele já se 

encontra em uma casa da última coluna à direita, ele não tem como andar, então, 

passa a vez e não desloca o seu marcador. 

 

 Jogada 2 →  Ao lançar o dado, o jogador obtém esta pontuação:  

 

 

 

e, retira do envelope esta seta: 

 

ele terá que se deslocar para a direita e para cima (em frente). As possibilidades de 

deslocamento deste jogador podem ser: 

 

1 casa para a direita e 4 para cima;•  

2 casas para a direita e 3 para cima;•  

3 casas para a direita e 2 para cima; e,•  

4 casas para a direita e 1 para cima.•  

  

 Portanto, nessa situação, esse jogador terá 4 possibilidades de deslocamento. 

Ele deve analisar, decidir e executar uma delas. 

– Pode ser que, ao lançar o dado e retirar a seta, o jogador não consiga seguir os 

comandos obtidos, por estar em uma casa que não permite movimentação no 

tabuleiro; nesse caso, ele perde a vez.  

– Se, ao mover o marcador, cair em uma das “casas especiais”, o jogador deve 

seguir o comando nela indicado e passar a vez para o próximo jogador. 

– Vence o jogo quem chegar primeiro à casa indicada como “chegada” (fim do 

percurso). 
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e) Problematizando:  

 

 Antes de iniciar o jogo, o professor poderá propor uma brincadeira com as 

crianças sorteando fichas com as setas para que elas se desloquem no espaço, 

executando o movimento indicado. Por exemplo: se for sorteada a ficha que tem  

esta seta,  

uma ou mais crianças devem executar esta ação, ou seja, deslocar-se para a direita 

tantos passos quantos os sorteados em um dado.  

 Com isso, o professor vivencia com a criança os principais movimentos de 

deslocamentos no plano previstos nas indicações das fichas do jogo.  

 Nessa fase inicial de exploração do jogo, o professor pode levantar alguns 

questionamentos, tais como: Quantas “casinhas” o tabuleiro possui ao todo? Quais 

as direções que o marcador pode andar sobre o tabuleiro? 

 Durante o jogo, o professor pode instigar as crianças para que observem os 

deslocamentos no plano, estando atento para as questões de lateralidade (direita e 

esquerda); pois, nessa fase da escolarização, muitas crianças podem apresentar 

dificuldades. 

 É importante observar que há diferentes maneiras de fazer o registro do jogo. 

Uma delas é propor que as crianças registrem as jogadas em um quadro, conforme 

sugestão apresentada a seguir. 

 Esses registros são interessantes, pois favorecem a análise e a comparação 

de dados ao final do jogo, podendo-se observar, por exemplo: Qual foi o jogador que 

tirou mais vezes o número 6? Ele foi o vencedor? Que número o jogador vencedor 

tirou mais vezes no dado? E que tipo de seta? Qual a seta que saiu mais vezes para 

cada um dos jogadores? 

Figura 4: jogo: Na direção certa 
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     Fonte: PNAIC, Caderno de jogos, (2014, p.53) 

 Outra possibilidade de registro do jogo que o professor pode utilizar é propor 

às crianças que façam um relatório descritivo do jogo e dos resultados obtidos, 

destacando o que mais lhes chamou a atenção durante o jogo. Para as crianças de 

1.o ano, sugere-se a organização das palavras-chave que utilizaram durante o jogo, 

com a representação por meio de desenho. 

 Após o jogo, o professor pode ampliar as questões, potencializando as 

aprendizagens matemáticas relacionadas a esse jogo, tais como: Se, ao lançar o  

 

dado, o jogador obteve esta pontuação: 

 

 

 

e retirou do envelope esta seta: 

 Qual é a direção de deslocamento que este jogador terá que deslocar o seu 

marcador? Quantas e quais são as possibilidades de deslocamento que o jogador 

terá sobre o tabuleiro? Outra questão: Se o marcador for deslocado uma casa para a 

esquerda, primeiro e, depois, três casas para cima é a mesma coisa que deslocar 

primeiro três casas para cima e, depois, uma para a esquerda? Explique.  

 

Segundo Piaget (1978) o processo de aquisição do número a criança 

inicialmente distingue a quantidade pelo espaço, por exemplo duas fileiras com 5 

moedas em cada, a primeira disposta com as moedas bem próximas e a segunda 

com elas mais afastadas, ao se perguntar uma criança qual tem mais moedas, ela 

lhe dirá que a segunda, pela dimensão espacial que esta possui. Logo ao trabalhar 

com essa atividade a criança visualiza uma mesma quantidade de x no dado 

dispersa de diversas formas, mostrando desta forma que pode-se ter um mesmo 

número de movimento, neste caso, em diversas posições. 
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Atividade 3 

PINTANDO O 7 

 

a) Aprendizagem: 

 

 Resolver adições; analisar as possibilidades de soma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 e 12 no lançamento de dois dados.  

 

b) Material: 

 

– 2 dados numerados de 1 a 6 

– lápis de cor 

– 1 folha com os números 1 a 12 (exceto o 7) para cada jogador 

– 1 folha com os “setes” para cada jogador 

 

c) Número de jogadores: 3 ou 4 participantes. 

 

Figura 5: jogo: Pintando o 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNAIC, Caderno de jogos, (2014, p.39) 

d) Regras: 

 

– O primeiro jogador lança os dois dados, soma os pontos obtidos e risca esse 

número na sua folha. Se o total for 7, deverá pintar um dos setes da sua folha. 
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– Os próximos jogadores deverão fazer o mesmo. 

– Caso o jogador obtenha, em uma jogada, um total que já foi riscado, deverá passar 

a vez. 

– O jogador que pintar todos os “setes” sai do jogo. 

– Ganha o jogo quem primeiro conseguir riscar todos os números. 

 

 

e) Problematizando:  

 

 O jogo “Pintando o sete” explora os fatos básicos da adição. Fatos básicos 

são operações com números de apenas um algarismo. A exploração dos fatos 

básicos da adição e das outras operações auxiliará os alunos na compreensão dos 

algoritmos. 

 Não basta desenvolver apenas as estratégias mentais nesta ação, mas 

conhecer as diversas possibilidades de decomposição de um número. Por exemplo, 

neste jogo, o número 7 pode ser obtido como: 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3. 

 Durante o jogo, verifique se as crianças apresentam o total de pontos 

utilizando apenas a contagem dos pontos dos dados. Se isto for observado, pode-se 

trocar os dados comuns por dados numéricos após algumas jogadas. É importante 

que apresentem gradativamente o domínio do cálculo mental para a adição. 

 Após o jogo, pode-se propor questões que evidenciam os fatos básicos da 

adição: O que deve sair nos dados para marcar o número 6? Só falta o número 11 

para ser marcado. O que devo tirar nos dados? Quais são as somas que podem ser 

feitas para pintar um “sete”? 

 É importante registrar no quadro de giz ou na lousa as respostas dadas pelas 

crianças, escrevendo as operações apresentadas pelos alunos em linguagem 

matemática. Para explorar mais os fatos básicos da adição, pode-se apresentar aos 

alunos somas com números maiores que 6. 

 

Essa atividade, assim como a primeira, reforça a contagem, mas dessa vez 

com números maiores que 10, auxiliando também no processo de conservação do 
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número, além de proporcionar a criança ressignificar o número que aprendeu, mas 

agora para construir seu raciocínio lógico-matemático aplicado para a soma. 
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4.1 ATIVIDADE ORIGINAL 

 

 No intuito de demonstrar que mesmo em atividades escolares cotidianas 

pode-se tornar, no mínimo, a proposta de ensino multidisciplinar a pesquisa traz no 

contexto do ensino da matemática concomitante a língua materna uma alternativa de 

atividade, de própria autoria,denominada: Construindo o gráfico de barras. 

 
 
 
 

Construindo o gráfico de barras 

 

 

a) Aprendizagem: 

  

 A atividade tem como objetivos introduzir as formas geométricas (triângulo, 

retângulo, círculo e quadrado), descobrir as possibilidades de registros que 

envolvem a linguagem Matemática através da construção de gráfico de barras, 

relacionar a aplicação prática, mostrando que podemos construir o gráfico para 

diversos objetivos, desenvolver gosto por trabalhos coletivos e individuais, assim 

como trabalhar a escrita na língua materna dos nomes das respectivas formas e de 

diferentes palavras/nomes de objetos que possuam esses formatos e/ou a mesma 

quantidade de sílabas, com a finalidade de estimular aos alunos a falar e escrever, 

assim como possibilitar a ampliação do vocabulário. 

 

1ª etapa 

 A aula poderá ser iniciada com a turma organizada em uma roda de conversa. 

Com o auxílio de uma caixa/envelope surpresa, que em seu interior conterá X 

figuras geométricas (o número de figuras deve corresponder ao número de alunos), 

cada aluno deverá pegar uma figura. Após cada aluno ter em mãos uma figura o 
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professor dará início a explicação das características de cada figura geométrica a 

ser ensinada, sempre perguntando se algum aluno conhece a forma ou algo 

parecido com a figura. 

 

2ª etapa 

 No caderno cada aluno tentará formar novas palavras com a inicial da figura 

que pegou no envelope. Para isso, os alunos deverão encontrar pelo menos três 

vocábulos que iniciem com a mesma letra do nome da figura recebida.  

 

3ª etapa 

 Os alunos com figuras de mesmo formato deverão se reunir formando quatro 

grupos, um por tipo de figura geométrica. E ao contabilizarem quantos figuras 

possuem cada grupo se juntarem ao professor com suas respectivas figuras para 

confeccionar um cartaz do gráfico de barras, onde cada figura ocupará um espaço 

em sua devida coluna. 

 Essa atividade também proporciona o trabalho da coordenação motora fina 

através do processo de escrita e da pintura com lápis de cor. 

 

b) Material:  

 cartolina, 

 régua, 

 caneta para quadro branco, 

 cola, 

 folha A4 com atividades, 

 lápis de cor: 

  

 Outra opção é com o auxílio da figura abaixo pedir que os alunos pintem de 

cores diferentes o círculo, o triângulo, o retângulo e o quadrado que compõem o 

desenho e depois pintar a coluna da tabela com a quantidade de cada figura que 

achou no desenho. 
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Desenho 1 

 

 

 

Nessa atividade no primeiro momento, de posse do Desenho 1, as crianças 

utilizarão abstração empírica que Constance Kamii (1992), define como a 

capacidade de se concentrar em uma propriedade do objeto (neste caso a 

forma), segundo a teoria de Piaget. 

Num segundo momento também farão uso de outra teoria de Piaget que é a 

da abstração reflexiva que envolve a construção de uma relação entre os   

objetos, e esse processo dar-se-á ao relacionar a quantidade de formas iguais 

utilizadas e expressá-las pintando tantas lacunas quanto o número da forma 

foram achadas em suas respectivas colunas, Tabela 1. 
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A atividade proposta possibilita desta forma acompanhar o desenvolvimento 

lógico-matemático da criança, verificando sob uma abordagem piagetiana se a 

evolução cognitiva da criança corresponde ao esperado para a sua idade 

cronológica.  
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Tabela 1 

 



50 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de alfabetização matemática, infelizmente, ainda hoje não ocorre, 

em sua maior parte, de forma a estimular aos educandos a construir interiormente o 

seu próprio conhecimento lógico-matemático do mesmo modo que não considera a 

bagagem sociocultural que as crianças possuem. Da mesma forma que ocorre 

isoladamente ao ensino da língua materna.  

Os educadores ainda estão sujeitos a metodologia de ensino “tradicional” a 

qual foram submetidos, em pouquíssimos momentos eles utilizam “novidades” para 

melhorar a capacidade de aprendizagem do aluno. Sendo assim, são poucos 

profissionais fazem o uso de sites, revistas, entre outros meios, que trazem opções 

de como ampliar e estimular o conhecimento do aluno. 

 O interesse do mestre pelo aprendizado de seu discípulo não se restringe 

apenas ao conteúdo escolar, mas sim a uma grande observação/percepção do 

educador quanto a relação sentimentos x desempenho de seus alunos, mostrando 

um grande conhecimento das características emocionais de cada discente. 

 Os casos de sucesso no procedimento de ensino aprendizagem de 

matemática nas turmas observadas, mesmo que nessa perspectiva de ensino 

tradicional, dar-se-ão, em sua maior parte, pela qualidade do vínculo estabelecido na 

relação aluno-professor.  

 Diversos sites/blogs como o Só Matemática2, Pedagogia das Cores3, Racha 

Cuca4, dentre outros, possuem uma gama de material de apoio para os professores, 

na aplicação do ensino de matemática nos diversos segmentos de ensino. 

Proporcionando desta forma uma variabilidade metodológica para o ensino de 

matemática, assim como atividades que possibilitam a interação do ensino da língua 

                                                 
2 (http://www.somatematica.com.br/artigos/a11/p3.php) 

3 (https://www.facebook.com/Pedagogiadascores/) 

4 (https://rachacuca.com.br/jogos/tags/matematica/) 

http://www.somatematica.com.br/artigos/a11/p3.php
https://www.facebook.com/Pedagogiadascores/
https://rachacuca.com.br/jogos/tags/matematica/
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materna com o ensino da matemática. Nos quais o material proposto para confecção 

e/ou utilização das atividades, em sua maior parte, é de fácil acesso já que provém 

da reutilização de materiais, trabalhando constantemente o conceito de reciclagem 

na perspectiva de cuidado e preservação do meio ambiente.  

 

 

O ambiente sócio-afetivo e intelectual da classe é um grande 

responsável pela maneira como as crianças aprendem ou não 

qualquer assunto acadêmico. (KAMII, 1992, p.67) 
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