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APRESENTAÇÃO 

 

Este currículo é o resultado do debate e do trabalho dos profissionais da rede 
municipal de educação de Juiz de Fora.   

 
Desde a implantação do ensino fundamental de 9 anos e com as novas 

definições para a Educação Infantil, impôs-se como fundamental a necessidade de 
elaborar o currículo da rede municipal, num processo simultâneo de valorização e 
divulgação das ideias e do trabalho realizado por vários profissionais em diferentes 
escolas.  

 
A existência de documentos de referência, que são utilizados pelos 

professores em todas as etapas do Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA, 
constitui a base para o desenvolvimento de muitas experiências, cujos resultados 
são a eles incorporados, num movimento contínuo de alimentação, enriquecimento e 
fortalecimento das concepções e abordagens estabelecidas no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 
A elaboração do currículo da rede municipal de Juiz de Fora foi organizada 

por uma equipe que acredita profundamente na construção coletiva dos 
fundamentos do trabalho, assim como na necessidade de se manter o debate 
continuado em torno das questões educacionais.  

 
Dessa forma, com o apoio de consultores da UFJF, UFF e Colégio de 

Aplicação João XXIII, foram constituídas equipes de trabalho por área de 
conhecimento para a elaboração de um primeiro documento a ser discutido no I 
Seminário do Currículo, em 2010. Participaram do Seminário mais de 500 
profissionais entre diretores, coordenadores pedagógicos e professores. Os grupos 
se formaram em torno dos temas e discutiram o documento com as equipes 
coordenadoras de cada área.  

 
O Seminário produziu um documento modificado pelo debate que foi 

encaminhado para todas as escolas da rede para ser discutido por todos. A 
Secretaria de Educação sugeriu um cronograma de discussão que aproveitava os 
momentos de reunião pedagógica, mas cada escola pode organizar sua própria 
forma de realizar a atividade. Os coordenadores pedagógicos foram os articuladores 
das discussões nas escolas após terem participado de um seminário específico, 
quando se aprofundaram no estudo dos documentos preliminares de todas as áreas. 

 
As ideias, dúvidas, sugestões e críticas resultantes do debate realizado nas 

escolas foram encaminhadas à Secretaria de Educação para subsidiarem um novo 
processo de elaboração dos documentos. O II Seminário do Currículo, em 2011, 
apresentou os novos documentos aos participantes e iniciou o debate sobre as 
formas mais eficazes para que eles pudessem ser verdadeiramente incorporados ao 
trabalho dos professores e das escolas. 

 



Durante o ano de 2012 algumas áreas avançaram na discussão da prática 
pedagógica com base no novo currículo. Foram criados grupos de estudo, 
presenciais e à distância, discussões regionalizadas com professores e um 
seminário interno com os profissionais da Secretaria de Educação e as equipes 
especialistas. 

 
Esse processo encerrou-se no final do mês de outubro de 2012, quando foi 

realizado o III Seminário do Currículo e consolidados os documentos para 
publicação.  

 
Temos certeza de que o investimento valeu a pena. Porém, é preciso que o 

currículo seja a base e a sustentação do Projeto Político-Pedagógico da escola. Não 
o abandonem na estante da escola. Ele é um instrumento vivo que se modifica 
constantemente com o processo de desenvolvimento da prática pedagógica que ele 
próprio desencadeia e inspira.  

 
Que esse processo marque a inauguração de um novo tempo na rede 

municipal de Juiz de Fora. Mais produtivo, mais gratificante e mais feliz.  
 
 

Professora Eleuza Maria Rodrigues Barboza 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



MENSAGEM AOS EDUCADORES 

 
A Matemática é fruto de homens e mulheres ao 
longo dos diferentes tempos e espaços. Portanto é 
obra nossa. Aprendê-la é reavivar em nós a 
inventividade e a capacidade de sermos felizes. 
(Maria Queiroga Amoroso Anastacio, 2012) 

 
 

O desafio de construir uma diretriz curricular para o ensino de Matemática, na 

rede municipal de ensino de Juiz de Fora, iniciou-se no ano de 2010 com a necessidade 

de diálogo entre teoria e prática no Ensino Fundamental. O que apresentamos é 

resultado do trabalho realizado desde então, com a participação de vários profissionais 

da rede municipal, inquietos com a necessidade de uma referência curricular. 

Contribuíram com este documento, coordenadores pedagógicos, professores dos anos 

iniciais, professores de Matemática dos anos finais, equipe de Matemática da Secretaria 

de Educação de Juiz de Fora e professores consultores com ampla experiência em 

Educação Matemática. 

 O documento tem a intenção de possibilitar diálogos entre os diferentes atores da 

escola, os blocos de conhecimentos e as várias áreas do saber. Entendemos que não 

está finalizado. Necessita ser apropriado pelas escolas, provocando vários 

desdobramentos, como seu estudo, sua compreensão e sua utilização como norte, 

através de reflexões contínuas. Será necessário um trabalho de todos, em conjunto – 

direção, coordenação, professores, pais, alunos e Secretaria de Educação, para que 

estas orientações contribuam com o fazer e o pensar Matemática na sala de aula, de 

modo que se estenda para o cotidiano, fazendo as adequações necessárias à sua 

realidade. 

 O sociólogo americano John Meyer, citado por Amaral (2012), referindo-se à sala 

de aula, define-a como espaço onde se concretizam as mudanças. Assim, convidamos 

os profissionais da escola a assumirem este documento como possibilidade para 

orientar o seu trabalho, sugerindo novas propostas, modificando-o, mas, sobretudo, num 

diálogo produtivo a favor do ensinar e do aprender.  



INTRODUÇÃO 

 

A Matemática está tão impregnada em nossa cultura que, muitas vezes, 

sequer percebemos o quanto lançamos mão de ideias e conceitos matemáticos, ao 

lidar com nossos diferentes afazeres.  

De modo intuitivo e prático, os primeiros humanos, à medida que se 

perceberam espacialmente localizados, começaram a organizar esse espaço em 

seu entorno. A representação de inúmeras figuras em cavernas pré-históricas, a 

confecção de utensílios, tais como lanças e potes, deixam-nos entrever um tipo 

peculiar de organização e de forma. 

Do mesmo modo, a passagem dos dias e das noites, das estações, as 

mudanças na forma da lua permitiam-lhes vivenciar o tempo. A observação dessas 

mudanças, possivelmente, regia suas atividades e lhes fazia constatar diferentes 

ritmos. Um artefato produzido por homens primitivos, denominado Osso de Ishango, 

mostra ranhuras agrupadas de 5 em 5, vivenciando uma intencionalidade de 

contagem de algum fato. Trata-se de um osso de um lobo cujas marcas, talvez, 

indiquem uma sequência temporal ou uma contagem de animais caçados.  

De um modo geral, podemos afirmar que, ao estar no mundo, a necessidade 

de organizar o espaço e o tempo, aos poucos, vai constituindo um tipo peculiar de 

conhecimento que, posteriormente, já entre os gregos, será denominado 

“matemática”. Encontramos sua origem na Grécia antiga, há pouco mais de 2000 

anos, na palavra grega "máthema" que significa Ciência, conhecimento ou 

aprendizagem, derivando daí "mathematikós", que significa o prazer de aprender. 

Antes dos gregos, os povos mais antigos dos quais temos registros escritos são os 

egípcios, mesopotâmios e hindus, os quais, em seus textos, explicitam 

conhecimentos em torno de práticas de contagem, de medição do espaço e de 

previsão de eventos astronômicos. 

Assim, a Matemática, como conhecimento cientificamente organizado, nasce 

com os gregos e se caracteriza pela universalidade, abstração, dedução lógica e 

generalização. Isso significa que, em oposição às práticas matemáticas dos povos 

mais antigos, que explicam e resolvem problemas concretos e práticos, os gregos 



criam uma ciência que se desprende dos fatos concretos e assume um caráter 

axiomático. 

Ao longo dos séculos seguintes, notadamente a partir do século XVI, a 

Matemática na cultura ocidental, de raiz grega, começa a ter um novo 

desenvolvimento e muito conhecimento passa a ser produzido pelos matemáticos 

que se dedicam a seu estudo. Além da Geometria e da Aritmética conhecidas até 

então, surgem os campos da Álgebra, da Geometria Descritiva e Analítica, da 

Trigonometria, do Cálculo Diferencial e Integral. Posteriormente, desenvolvem-se os 

estudos da Teoria da Probabilidade, da Teoria dos Conjuntos, entre outros inúmeros 

campos que, cada vez mais, se especializam, dando suporte ao grande avanço 

tecnológico de nossos dias. 

Podemos afirmar que, de certa forma, o desenvolvimento da Matemática tem 

um papel significativo no progresso científico de nosso tempo. Muitos instrumentos, 

remédios, pesquisas médicas, edificações, etc, são possíveis a partir da aplicação 

de conhecimentos matemáticos. 

Apesar desse inegável avanço e da importância dos conhecimentos 

matemáticos no âmbito escolar e, consequentemente, no currículo, a Matemática 

tem sido palco para alguns fatos que, no mínimo, são intrigantes.  

Por exemplo, é bastante comum, tanto por parte de alunos como de 

professores que atuam principalmente nos anos iniciais de escolaridade, certa 

dificuldade em lidar com os conceitos e ideias matemáticos. 

A que se deve isso? Pesquisas apontam para dificuldades de professores em 

compreender alguns conceitos matemáticos, talvez pelo reflexo do ensino mais 

tecnicista no qual foram formados, privilegiando procedimentos e técnicas em 

detrimento de compreensão. Ao se verem em sala de aula, reproduzem, em sua 

prática pedagógica, os encaminhamentos e abordagens pedagógicas ancoradas no 

que viveram. 

Esse estado de coisas, apesar dos muitos avanços no campo da Educação 

Matemática, no que se refere a pesquisas, estudos, publicações, ainda permanece. 

Parece não haver um consenso acerca do significado da Matemática. Muitos 

reconhecem sua presença inquestionável em suas vidas, em seu dia a dia, mas 

continuam se perguntando sobre o sentido em ensiná-la na escola. E sublinham, 

ainda mais, a separação entre a Matemática, conhecimento científico, a Matemática 

do dia a dia e a Matemática escolar. 



O que diferencia essas matemáticas? Nesse texto, estamos abordando a 

Matemática científica como o corpo de conhecimentos produzido, especialmente, na 

cultura ocidental, que tem sua origem na Grécia e se desenvolve de modo a ir 

assumindo, cada vez mais, um caráter abstrato, lógico, universal. Seria a 

matemática dos matemáticos. 

A Matemática do dia a dia é aquela que usamos em nossos afazeres e tarefas 

do cotidiano. Apresenta um caráter informal e se mostra em situações como culinária 

(nas medidas e contagens), compras (nos cálculos com o dinheiro), brincadeiras 

infantis, trajetos que constantemente fazemos ao nos locomover, etc. Ou seja, trata-

se de uma matemática de caráter mais intuitivo, calcada em práticas que foram 

surgindo a partir de necessidades do viver cotidiano. Muitas dessas práticas sequer 

são reconhecidas como matemática, pois inúmeras pessoas que declaram sua 

dificuldade em lidar com o conhecimento tal como ele se apresentou em seus anos 

escolares desenvolvem-se com autonomia em meio a seus afazeres, lançando mão 

de relações e de procedimentos, que podem se caracterizar como matemáticos. 

Finalmente, sobre a Matemática da escola, poder-se-ia dizer que se trata do 

conjunto de conhecimentos que, ao longo dos tempos, foi constituindo um currículo 

escolar. Muito de seus conhecimentos se ancoram na Matemática dos matemáticos, 

e pesquisas mais recentes vêm discutindo que não se trata apenas de conteúdos, 

mas de todo um conjunto de concepções e práticas que perpassam o currículo, 

compondo-o. 

Nesse sentido, essa proposta, ao ter por objetivo apresentar e discutir o 

trabalho com a Matemática nas escolas da rede municipal de ensino de Juiz de 

Fora, pretende abordar tanto conhecimentos, quanto propostas metodológicas, 

posto que entendemos que a Matemática escolar é algo mais amplo do que apenas 

conteúdos a serem ensinados. 

Queremos discutir aqui recentes propostas de trabalho pedagógico, tais 

como: o uso da História da Matemática, a Resolução de Problemas, os Jogos, a 

Modelagem Matemática, entre outras, entremeando essas possibilidades com uma 

reflexão sobre os conteúdos matemáticos. Pretendemos discorrer sobre essas 

propostas ao longo do texto, de modo contextualizado, com o intuito de propiciar 

ao(a) professor(a) uma reflexão sobre sua própria prática, contribuindo para um 

ensino de Matemática que faça mais sentido para professores e alunos. 



 

1 MATEMÁTICA ESCOLAR 

 

Como acabamos de afirmar, a Matemática na escola não se restringe a um 

conjunto de conteúdos a serem “repassados” aos alunos, deixando entrever um 

modo de pensar o ensino que se centraliza em torno de conteúdos a serem 

transmitidos prontos. 

Na prática, ainda se tem, com frequência, uma concepção de currículo 

escolar como o conjunto de assuntos a serem tratados, de modo encadeado ao 

longo dos diferentes anos escolares.  

Defende-se que é necessário, por exemplo, ensinar o que são múltiplos para, 

no ano seguinte, ensinar a calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números e, 

assim, preparar o aluno para aprender a adicionar frações com denominadores 

diferentes. Ou seja, tem-se uma visão fragmentada e parcial da Matemática, 

trabalhando-a por ela mesma, como um fim em si mesma. 

A proposta que vem sendo amplamente discutida e implementada é de que o 

trabalho escolar com a Matemática enfatize a autonomia de pensamento, a 

criatividade, a capacidade de tomar decisões, a observação, etc. 

Nesse sentido, ao propor aos alunos que observem e encontrem 

regularidades em determinados fatos matemáticos, como a tabuada, a forma de 

polígonos, os procedimentos de cálculo, etc., em lugar de ensinar “como fazer” para 

operar, ou informar o nome de diferentes figuras geométricas, estaremos 

contribuindo, certamente, para essa autonomia. Perceber regularidades e encontrar 

padrões constitui uma das características do pensamento matemático e, na medida 

em que se possibilita aos alunos situações em que eles se sintam desafiados a 

encontrar esses padrões, certamente vão construindo sua autonomia.  



 

Para o desenvolvimento da capacidade de perceber regularidades que se 

mostram no desenvolvimento de cálculos, pode-se lançar mão da calculadora.  

Há, ainda, muitas dúvidas sobre a pertinência 

de usá-la ou não. Os que se mostram contrários a 

seu uso, justificam-se afirmando que limita o 

desenvolvimento do aluno. Quando defendemos a 

calculadora em aulas de Matemática, não 

preconizamos que ela seja substituta do raciocínio, 

mas instrumento para a construção do 

conhecimento. Pretende-se, com ela, que o foco 

seja a estratégia desenvolvida para a resolução de 

um desafio proposto. A capacidade de cálculos 

manuais pode ser avaliada em outros momentos. 

Muitas vezes, professores se sentem pouco 

preparados para trabalhar desse modo, pois 

aprenderam a lidar com técnicas e procedimentos 

matemáticos, sem compreenderem os processos 

que dão sustentação àquele modo de proceder. 

Nesse sentido, indicamos a pesquisa em obras 

didáticas e paradidáticas, bem como o recurso a 

sítios da internet, que contribuem com reflexões e 

sugestões, as quais vão ajudando que essas 

mudanças possam fazer sentido e o caminho em 

direção a elas possa acontecer num ritmo mais 

seguro. 

 

 

 
No livro “Investigações Matemáticas na 
Sala de Aula”, João Paulo da Ponte e 
outras duas autoras discutem como 
trabalhar na perspectiva de contribuir 
para que o aluno constate 
regularidades em diferentes campos da 
Matemática: aritmética, geometria, etc. 
Do livro dos autores copiamos a 
seguinte proposta a ser realizada em 
grupos de 3 alunos: 

 
Outro olhar sobre a tabuada 

1- Construa a tabuada do 3. O que 
você encontra de curioso nesta 
tabuada? Prolongue-a calculando11 x 
3, 12 x 3, 13 x 3... e formule algumas 
conjecturas. 
2- Investigue agora o que acontece na 
tabuada do 9 e do 11. 
(PONTE, J.P. Investigações 
matemáticas na sala de aula. Belo 
Horizonte: Ed Autêntica, 2005, p. 64). 
 

A calculadora e a percepção de 
regularidades 

 
Os resultados da multiplicação por 10, 
por 100, por 1000, e da divisão por 10, 
100, 1000, bem como os da 
multiplicação por 0,1; 0,01; 0,001 e da 
divisão pelos mesmos valores e 
consequente percepção de padrões 
podem ser associados ao uso da 
calculadora. Por meio desse 
instrumento centraliza-se o estudo em 
torno do que acontece nessas 
operações, não sendo o foco principal o 
fato de efetuá-las ou não corretamente.  
Nesse sentido, em lugar de se ensinar 
ao aluno que multiplicar por 10 é o 
mesmo que acrescentar um 0 ao final e 
, por outro lado, multiplicar por 0,1 é 
andar com a virgula para esquerda, 
propicia-se que ele, usando a 
calculadora, faça esses cálculos e, 
chegue, ele mesmo, a uma regra ou 
padrão. 
 



 

Uma forma de trabalhar a capacidade de pensar de modo mais autônomo é o 

recurso a jogos. Apesar de essa prática estar bastante divulgada entre professores, 

especialmente os que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nem sempre 

se tem clareza sobre o tipo de jogo a ser usado e qual o melhor momento para isso.  

Para professores que atuam nos anos finais, 

muitas vezes surge um questionamento acerca do 

tempo que aparentemente se perde no que se 

refere ao conteúdo que possivelmente será deixado 

de lado. Entretanto, ao entendermos o jogo como 

um espaço que instiga e desafia, jogo e ensino de 

Matemática são compatíveis.  

Acreditamos que as crianças, quando são 

desafiadas pelas situações apresentadas nos jogos, 

envolvem-se por inteiro. Ao propor trabalhar com 

jogos, o(a) professor(a) assume, conscientemente, 

a criação de situações que possibilitem ao aluno 

procurar desenvolver estratégias que lhe permitam 

vencer os desafios propostos por tais situações.  

O grande desafio é que não se pode perder o 

aspecto lúdico do jogo. Para isso devem ser 

respeitadas as características de cada um. Isso 

significa que o melhor é propor às crianças jogos 

que fazem parte da realidade infantil, ou mesmo que 

foram transmitidos de geração em geração numa 

determinada cultura, como o são o Kalah, o Xadrez, 

o Dominó e o Fecha Caixa. Estes, que não foram 

criados para ensinar Matemática, com certeza, 

colocam a criança em situação de pensar em 

estratégias para vencer.  

O Kalah é um jogo que remonta ao 
Antigo Egito. Até hoje é jogado em 
algumas tribos africanas, sendo usado 
por esses povos como oráculo para 
decidirem sobre questões da vida do 
grupo social, como é a escolha do 
Chefe. 
O jogo consiste na transferência de 
grãos entre diferentes concavidades que 
se dispõem paralelamente 6 de um lado 
e 6 de outro, sendo o objetivo do jogo a 
captura do maior número de sementes. 
O material do Pró-Letramento apresenta 
uma descrição sobre o trabalho que se 
pode fazer com as crianças e aqui 
queremos ressaltar que esse é um jogo 
que pode ser proposto nos diferentes 
anos do Ensino Fundamental, 
adaptando-se suas regras. 
Existe um site, denominado Jogos 
Antigos, que mostra e ensina diversos 
jogos, entre eles o kalah. 
http://www.jogos.antigos.nom.br/default.
asp 
 
O Fecha Caixa é um jogo de origem 
Normanda e era jogado por marinheiros 
em suas longas viagens. Trata-se de um 
jogo que mistura sorte e estratégia, pois 
é jogado com dois dados, mas exige 
que o jogador tome decisões, 
evidenciando, assim, seu caráter de 
estratégia. Cada jogador lança os dois 
dados e deve decidir, num conjunto de 
cartas de 1 a 10, se quer esconder 
(fechar) uma única carta que é igual ao 
total dos dois dados ou se prefere 
fechar duas cartas que somam o 
mesmo total. O objetivo é fechar o maior 
número possível. 
Está disponível numa versão que pode 
ser jogada online ou salva no 
computador no site da Revista Nova 
Escola. 
http://revistaescola.abril.com.br/matemat
ica/pratica-pedagogica/feche-caixa-
428064.shtml 



O que queremos enfatizar é que não se trata de transformar jogos de 

raciocínio, procurando “adaptá-los” para ensinar determinado conteúdo matemático, 

como é o caso, por exemplo, de elaborar uma lista de exercícios de fixação, cujo 

objetivo é levar o aluno a “decorar” determinados fatos e “montar” essa lista em 

peças de dominó.  

A estratégia própria do jogo de Dominó se perde e o que resta é a 

preocupação com o conteúdo a ser fixado. 

 O trabalho com jogos pode, ainda, contribuir para desmitificar a Matemática 

enquanto uma disciplina maçante, difícil, que envolve a memorização acrítica de 

formas, fórmulas, números e contas. Através de uma abordagem lúdica da 

Matemática, o(a) professor(a) pode resgatar o prazer de conhecer, o espírito 

desportivo, o enfrentamento de desafios e, ao mesmo tempo, privilegiar o 

desenvolvimento de estratégias, raciocínios, enriquecer os conteúdos matemáticos, 

trabalhando-os, em sala de aula, de forma agradável, dinâmica e participativa.  

É importante ressaltar que o jogo, na perspectiva que está sendo 

apresentado, não tem o caráter de material didático ou de alternativa para preencher 

espaços ociosos.  O(a) professor(a), ao optar por essa abordagem em sala de aula, 

precisa desenvolver senso crítico e analisar propostas. Muitos jogos que são 

apresentados em manuais ou até em livros didáticos com o objetivo de trabalhar 

conteúdos específicos de Matemática não se inserem na perspectiva aqui adotada. 

Muitas vezes, esses jogos que se destinam a “ensinar” um determinado conteúdo 

acabam por não manifestar seu caráter lúdico e desafiador, limitando-se a reeditar 

as extensas listas de exercícios, sobre as quais já não se pode afirmar, com toda a 

certeza, que contribuem para uma aprendizagem significativa de ideias 

matemáticas. 

Cabe ressaltar, aqui, o aspecto da competição como uma característica 

marcante do trabalho com jogos em sala de aula. Nesse caso, é importante enfatizar 

o aspecto de construção do conhecimento, em lugar de enfatizar a rivalidade. O(a) 

professor(a) pode observar a forma como cada aluno lida com a situação e atuar de 

maneira a propor atividades que impliquem em diferentes aproximações, umas mais 

competitivas, outras menos, alternadamente. Os jogos competitivos podem ser 

associados a atividades que envolvam a cooperação (construção de um jogo por 

todos os alunos da sala, uma brincadeira). Mas é importante não ignorar o vencer e 



o perder propostos pelo jogo, desde que se tenha cautela para não reforçá-los, pois 

tal atitude pode resultar numa baixa autoestima ou numa superestimação. 

Uma característica dos jogos em sala de aula de Matemática é a possibilidade 

de oferecer uma perspectiva interdisciplinar com a leitura e a interpretação das 

regras do jogo. Os alunos podem trabalhar em dupla e, ao ler e interpretar a regra 

do jogo com o colega, geralmente surgem ideias contrárias que geram conflitos e 

propiciam outros olhares, levando à reformulação do que entenderam. Essa 

interação se dá em meio a conversas tradicionalmente tratadas como “bagunça”. 

Essas conversas não são anárquicas, pelo contrário, caracterizam uma produção 

dos alunos, os quais passam a ter o direito de falar e de pensar de forma autônoma 

e não simplesmente o de ouvir e responder às questões colocadas pelo(a) 

professor(a).  

Ao se dispor a trabalhar com jogos nessa abordagem que assumimos, é 

necessário conhecer, de antemão, o jogo, vivenciá-lo, discutir de forma crítica a 

possibilidade de utilizá-lo em aula, conhecer os objetivos aos quais se dirige. Além 

de se apresentar como espaço para contemplar o raciocínio e a construção de 

conhecimento pelos alunos, o jogo pode ser, para o(a) professor(a), um espaço 

privilegiado de observação de seus alunos. 

A preocupação com uma matemática mais contextualizada tem estado 

presente nos estudos e pesquisas que se desenvolvem no campo da Educação 

Matemática.  

Especificamente, a Modelagem Matemática (MM) tem se desenvolvido 

muito, chegando a constituir, em torno de seus estudos, um grupo que se reúne 

nacionalmente, a cada dois anos, para discutir diferentes aspectos do trabalho com 

a Modelagem na Educação Matemática.  

A Modelagem Matemática é uma prática muito antiga entre os matemáticos. 

Constitui no processo de produção de conceitos matemáticos a partir de situações 

do mundo real. Esses problemas da realidade dão origem a modelos matemáticos 

(daí o nome Modelagem) que devem ser resolvidos na busca de soluções. Neste 

processo, muitas vezes, os matemáticos acabam criando ideias e teorias 

matemáticas.  

No trabalho com a Matemática Escolar, quando se propõe a utilização da 

Modelagem como metodologia de ensino, temos, também, que partir de uma 



situação da realidade dos alunos e, através de todo um processo, chegar ao 

desenvolvimento de conhecimentos matemáticos.  

Ao propor um trabalho com MM, o(a) 

professor(a) pode desenvolvê-lo ao longo de 

algumas semanas e, com certeza, ao trabalhar 

desse modo possibilita a seus alunos a construção 

de ideias matemáticas ao longo das atividades, 

contribuindo para que vejam a Matemática como um 

instrumento de leitura do mundo.  

A utilização da Modelagem na Educação 

Matemática valoriza o “saber fazer” do aluno. O 

saber se constrói contextualizado na medida em 

que emerge da experiência vivida e é informado 

pelos significados próprios da cultura em que ele se 

insere. Assim, ao desenvolver um projeto de 

Modelagem com os alunos, possibilita-se o 

desenvolvimento da capacidade criadora na medida 

em que, juntos, o(a) professor(a) e o aluno se veem 

desafiados a procurar as soluções para os 

problemas trazidos por seu viver cotidiano. Nessa 

perspectiva, constatamos que a Modelagem se 

aproxima da Pedagogia de Projetos que tem sido, 

nos últimos anos, enfatizada nos meios 

educacionais. 

Na verdade, quando um professor se propõe 

a trabalhar com seus alunos a partir da realidade 

em que vivem, terá de analisar os diferentes 

campos de relações em que estão imersos e, a 

partir daí, desenvolver projetos.  

Poderá levar em conta aspectos que fazem diretamente parte do viver 

cotidiano de seus alunos (como jogos de sua cultura, brincadeiras, questões da 

comunidade em que vivem, desenvolvimento de temas transversais, campanha 

antidrogas, entre outros), ou poderá trabalhar com temas que interferem de modo 

menos direto, como eleições presidenciais, pesquisas sobre células-tronco, etc. 

Para desenvolver um trabalho com 
Modelagem na sala de aula, é muito 
importante que o professor escolha um 
tema que seja significativo para seus 
alunos. Trabalhar com maquetes, 
pesquisas de questões presentes em 
seu dia a dia, brincadeiras infantis, etc. 
Barbosa (2001) apresentou uma 
sistematização teórica das práticas 
curriculares em Modelagem, que 
denominou de “casos”.  
O caso 1 são situações reais que o 
professor já traz para os alunos e 
propõe que eles resolvam. Como citado 
pelo autor, um problema de decidir 
como seria melhor traçar as vagas em 
um estacionamento. Paralelas à 
parede? Perpendiculares? Fazendo um 
ângulo de 45º? A solução pode ser 
construída graficamente pelos alunos. 
O caso 2 é aquele em que o professor 
apresenta uma situação real que exige 
dos alunos maior envolvimento. Por 
exemplo: Qual a melhor caixa d’água 
para a escola? Os alunos têm que 
coletar as informações e encaminhar 
soluções, ou seja, são mais 
responsabilizados do que na situação 
anterior. 
No caso 3 há uma apresentação de 
temas que devem ser desenvolvidos 
por meio de projetos mais amplos, 
podendo, inclusive, envolver outras 
disciplinas e conhecimentos. Por 
exemplo, uma pesquisa sobre 
Alimentação saudável pode envolver 
conteúdos de Ciências, Língua 
Portuguesa, Matemática, etc. 
A construção de uma Maquete oferece 
uma série de desenvolvimentos 
matemáticos: escala, formas 
geométricas, etc. Esse trabalho pode 
ser desencadeado a partir de um 
folheto de propaganda, em que a 
análise da planta de um apartamento, 
por exemplo, possa motivar o início do 
processo com os alunos. 



Entretanto, ao iniciar um processo de Modelagem com um determinado grupo, o(a) 

professor(a), enquanto responsável por propor atividades de ensino, deve estar 

atento para não deixar que se confundam seus próprios anseios com os de seus 

alunos. Se isso ocorrer, estará deixando de trabalhar aspectos que são parte da 

realidade deles, para deter-se a outros, que são seus. 

O trabalho escolar com a Matemática, ao desenvolver a Modelagem 

Matemática, contribui para uma aprendizagem menos pautada na mera transmissão 

de técnicas e de conteúdos em si mesmos.  

No âmbito desta proposta, a Modelagem Matemática oferece a possibilidade 

de abordar diferentes habilidades num mesmo projeto, minimizando, assim, a 

preocupação com o cumprimento de um programa de modo linear.  

No terceiro bloco deste documento, apresentamos uma proposta de trabalho 

com a Modelagem Matemática que contribui para a compreensão dos 

encaminhamentos metodológicos para sua implantação em aulas de Matemática. 

Na mesma direção do que vem sendo proposto neste texto, insere-se o 

trabalho com a Resolução de Problemas. Entretanto, ensinar problemas, em 

Matemática, não se identifica à vivência, talvez, de muitos em sua vida escolar. 

Possivelmente, a forma muito utilizada, tanto nos anos iniciais, quanto nos finais do 

Ensino Fundamental para trabalhar com problemas, centralizava-se em torno de 

problemas como um exercício que devia ser realizado depois que um conteúdo era 

explicado. Reduzia-se a uma atividade de exercício de algoritmos e técnicas de 

solução. Ou seja, muitas vezes, consistia em apresentar o modo de fazer uma 

determinada operação, isto é, ensinar um procedimento (ou algoritmo), a técnica e, 

em seguida, propor problemas que envolvessem aquela operação sem que 

houvesse ênfase na compreensão do sentido da operação matemática. Assim, 

depois de ensinar a “somar”, apresentavam-se problemas de adição, depois de 

ensinar a “diminuir”, propunham-se problemas de “menos” e assim por diante. Não 

havia a preocupação de trabalhar os diferentes significados de cada operação, de 

modo que, ao se verem diante de uma situação, pudessem identificar o 

encaminhamento a ser dado. 

Esse modo de proceder tornava os alunos dependentes do(a) professor(a) e a 

pergunta que permitia constatar isso, ainda hoje ecoa nas salas de aula de 

Matemática: “é de mais ou de menos?” Ou seja, os alunos não conseguem 



interpretar o texto do problema e se acomodam perguntando  ao(a) professor(a) o 

que devem fazer. 

Mudando a ótica de compreensão acerca do trabalho com problemas, 

vejamos as características dos diversos tipos de problemas que podem constituir 

atividades de Matemática.  

De acordo com o documento do Pró-

Letramento/MEC1, podemos classificar os tipos de 

problemas em: problema processo, problema do 

cotidiano, problema de lógica, problema recreativo e 

problema padrão. 

O problema padrão é o que acabamos de 

mencionar. São os que exigem apenas a aplicação 

de um algoritmo, sem desafiar o aluno. 

O objetivo dos problemas processo, por sua 

vez, é o de estimular o aluno a aprender conceitos 

matemáticos, privilegiando processos, investigação 

e raciocínio.  

Segundo o Pró-Letramento, exemplos de 

problema processo são os provenientes das 

Histórias Virtuais. 

Os problemas do cotidiano enfatizam 

situações que surgem no contexto sociocultural da 

criança ou se assemelham a situações vivenciadas 

por ela.  

                                                
1  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/fasciculo_mat.pdf 

 

Um interessante problema que desafia a 
criatividade e que pode ser resolvido de 
diferentes formas,inclusive sem a 
aplicação de algoritmo, é o seguinte: 
Uma equipe para fazer um trabalho 
escolar tem 6 alunos. Se cada um 
cumprimentar todos os outros com um 
aperto de mão, quantos apertos de mão 
serão dados? (Extraído do livro “Didática 
de Resolução de Problemas”, de Luiz 
Roberto Dante) 
À primeira vista, numa resposta rápida 
talvez os alunos respondam que com 
certeza serão dados 36 apertos de mão, 
pois multiplicam 6 x 6. Entretanto pode-se 
propor que façam uma representação e 6 
alunos se cumprimentem, chegando à 
conclusão que serão dados 15 apertos de 
mão. Em seguida pode-se propor que 
representem a situação por meio de um 
desenho ou um diagrama, como esse 
que ilustra a situação: 

 
 
Ou uma tabela de dupla entrada: 

 
Em diversas situações os alunos podem 
ser estimulados a encontrar diferentes 
encaminhamentos e soluções e 
representá-los. 



 

Nesse sentido, aproximam-se das situações trabalhadas na Modelagem 

Matemática, pois as questões emergem do cotidiano e envolvem o aluno desde a 

própria configuração do problema até a sua resolução. Como na Modelagem, a 

resolução do problema requer investigação e o olhar de outras áreas do 

conhecimento, levando a uma visão mais plena da realidade. 

Os problemas de lógica desafiam os alunos a pensar sobre situações que são 

apresentadas na forma de textos e desenvolvem a leitura e compreensão, o 

levantamento de hipóteses, a análise dos dados e diferentes registros de resolução. 

Por sua vez, problemas recreativos são aqueles que envolvem jogos do tipo quebra-

cabeças, aspectos históricos e curiosos, envolvendo a criatividade. 

Ao mencionar os aspectos históricos, buscamos um campo importante dos 

estudos em Educação Matemática, a História das ideias matemáticas. 

Muito se discute sobre a importância de se conhecer como as ideias 

matemáticas foram se constituindo ao longo dos tempos e das diferentes culturas. 

Levar o aluno a compreender como a Matemática foi surgindo, a partir da 

necessidade dos diferentes povos, ajuda-o a vê-la como conhecimento humano e, 

portanto, criada a partir das diferentes necessidades da vida humana. 

Esse modo de ver a Matemática a partir das diferentes culturas ajuda os 

estudantes a não tomarem o conhecimento matemático como paradigma da verdade 

absoluta, mas como ciência em construção. 

É muito comum ouvir os alunos expressarem suas dificuldades, afirmando 

que se um dia descobrissem quem inventou a Matemática, matariam. Esse tipo de 

sentimento talvez seja fruto da maneira como os conteúdos são, muitas vezes, 

trabalhados na escola. Privilegiam-se os procedimentos em detrimento da 

compreensão, ensinam-se técnicas ao invés de enfatizar os processos e seus 

significados.  

O modo de utilizar a História da Matemática no contexto didático não deve ser 

restringir à motivação, como, por exemplo, contar alguns fatos sem conexão com o 

que se pretende ensinar. A proposta é utilizá-la como recurso metodológico, de 

modo que contribua para a construção dos conceitos e ideias. 

Um problema muito interessante a ser trabalhado historicamente no estudo da 

resolução de equações do 2º grau ajuda os alunos a compreenderem o sentido das 

raízes de uma equação. 



Do ponto de vista histórico, pode-se afirmar 

que um dos primeiros registros de equações 

polinomiais de 2º grau é dos babilônios, apesar de 

haver também conhecimento desse assunto por 

parte dos egípcios, chineses, gregos e hindus. Esse 

povo deixou um desenvolvimento algébrico 

importante, chegando a resolver essas equações 

pelo método de completar quadrados. 

Esse processo era feito geometricamente e, 

nesse sentido, não se considerava a raiz negativa 

da equação. O estudo das raízes negativas se 

desenvolve a partir do século XVIII.  

Na terceira parte, intitulada “Algumas 

possibilidades metodológicas”, apresentamos o 

desenvolvimento histórico da resolução da equação 

do segundo grau ao discutirmos algumas questões 

da constituição do pensamento algébrico.  

Em seguida, apresentamos a matriz curricular 

para o trabalho com a Matemática nas escolas 

municipais de Juiz de Fora, descrevendo conteúdos 

e suas possíveis abordagens, em diferentes anos 

escolares. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nos anos iniciais de escolaridade 
podemos explorar ideias matemáticas de 
diferentes operações, como, por 
exemplo, as da multiplicação. 
O modo como os egípcios multiplicavam 
pode ser apresentado aos alunos e 
constituir mais um desafio de perceber 
regularidades e padrões. 
Para multiplicar dois números, por 
exemplo, 17 e 23, procediam duplicando 
um dos fatores, repetidamente.  
Se escolhermos duplicar o 17, 
escrevemos em uma coluna, o 17 e, 
abaixo, os sucessivos produtos por 2. Na 
outra coluna, a partir da unidade, o 
resultado de dobrar o produto anterior. 

 
O processo termina quando o próximo 
dobro, em nosso caso, à direita, for maior 
do que o outro fator, nesse exemplo, 
maior do que 23. O dobro de 16 é 32 que 
é maior do que 23. 
A seguir, observa-se que 16 + 4 + 2 + 1 = 
23, logo o produto 23 x 17 é igual a (16 + 
4 + 2 + 1) x 17 = 
272 + 68 + 34 + 17 = 391, ou seja, basta 
adicionar os produtos cuja soma é igual 
ao 23, que estão escritos em negrito na 
tabela e assinalados com setas. 
O interessante é que o método funciona 
para qualquer multiplicação entre dois 
números naturais e decorre do fato de 
que qualquer número natural poder ser 
escrito como a soma de potências de 2, o 
que provavelmente os egípcios não 
sabiam. 
Ao apresentar essa possibilidade nossa 
sugestão é a de ser possível ampliar o 
olhar do aluno para que compreendam a 
Matemática como uma produção cultural. 
Esse processo pode, ainda, ajudar os 
alunos que não dominam a tabuada, a 
efetuar qualquer multiplicação posto que 
basta que saibam multiplicar por 2 e 
somar. 



2  MATRIZ CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

 

Na elaboração de uma matriz curricular que possa nortear o trabalho com a 

Matemática nas escolas da rede Municipal de Juiz de Fora consideramos, 

inicialmente, o sentido do currículo como resultado de uma composição em que 

contribuem: o conteúdo disciplinar, as práticas pedagógicas e as abordagens 

metodológicas, no contexto de cada escola e, mais ainda, concretamente em cada 

sala de aula.  

Uma confusão bastante corrente é apontada e discutida nas orientações para 

o professor – SAEB/Prova Brasil, Matemática, publicado pelo INEP, em 20092, em 

torno da diferença entre uma Matriz de Referência de Avaliação e uma Matriz 

Curricular. 

A Matriz Curricular direciona o currículo de uma instituição de ensino, 
leva em conta as concepções de ensino e aprendizagem da área e 
apresenta: objetivos, conteúdos, metodologias e processos de 
avaliação. A Matriz de Referência de Avaliação também leva em 
conta as concepções de ensino e aprendizagem da área, mas é 
composta apenas por um conjunto delimitado de habilidades e 
competências definidas em unidades denominadas de Descritores 
que, no caso da Matemática, estão agrupados por blocos de 
conteúdos. (BRASIL, 2009, p.14) 

Enfatiza a orientação que a Matriz curricular é um documento prescritivo, 

com a finalidade de direcionar o ensino, inserido no Projeto Político-Pedagógico de 

cada escola, construído coletivamente, tendo por base orientações curriculares da 

área, indicadas por órgãos oficiais e de acordo com a realidade da escola. 

Nesse sentido, enfatizamos, nessa Proposta Curricular para a Rede Municipal 

de Juiz de Fora, o caráter de orientação que propicie a cada escola a construção do 

currículo de Matemática que atenda às necessidades de seus alunos e de sua 

realidade sociocultural. 

Isso não significa que estamos preconizando que alunos de escolas públicas 

municipais devam ser apresentados a menos conteúdos matemáticos do que 

aqueles que estudam em instituições escolares de caráter distinto. No bojo das 

discussões que trazemos ao longo do documento, propomos que o trabalho com a 

                                                
2  Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/biblioteca/e1288845-811a-
467f-8843-34df5a3a852f.pdf 

 



Matemática nas escolas municipais propicie aos alunos mais do que a multiplicação 

de técnicas destituídas de significado. Sugerimos, outrossim, um trabalho que 

privilegie a ênfase na autonomia de pensamento, a oportunidade de expressão do 

próprio pensamento por meio da linguagem, seja ela oral ou escrita, o 

desenvolvimento da capacidade de estabelecer estratégias, enfim, o exercício de 

uma aprendizagem matemática em que significados sejam construídos e sentidos se 

façam. 

A Matriz de Referência é um documento descritivo, que leva em 

consideração documentos curriculares oficiais.  

É um “recorte” de uma Matriz Curricular que não direciona o 
ensino, mas que delimita o que vai ser avaliado na prova a ser 
realizada em um programa de avaliação em larga escala. (BRASIL, 
2009, p. 15, ênfase nossa). 

Enfatizamos o fato de que a Matriz de Referência não deva direcionar o 

ensino, pois não se trata, no trabalho escolar, de treinar o aluno para fazer inúmeras 

provas de avaliação em larga escala. Queremos contribuir para sua autonomia de 

pensamento, bem como para o exercício da cidadania, construindo conhecimentos 

matemáticos de um modo que faça sentido para ele. 

Finalizamos, destacando que a Matriz de Referência de Avaliação, ao ter por 

objetivo a constituição de itens de múltipla escolha que sirvam para aferir a 

aprendizagem de aspectos básicos do universo trabalhado, que podem ser 

mensuráveis, fica muito aquém da matriz curricular. Esta, por sua vez, é constituída 

por várias dimensões que direcionam o trabalho em sala de aula. Segundo o Saeb 

Brasil (2009), no caso da Matemática, uma Matriz Curricular, para ser rica e 

contextualizada, deve ter as dimensões conceitual, social, cultural e política. 

Machado (2012), numa reportagem publicada na revista Cálculo3, expõe que 

as ideias fundamentais da Matemática devem centralizar a abordagem curricular. 

Essas ideias, segundo o autor, são consideradas fundamentais, porque podem ser 

explicadas com palavras cotidianas, permitem interligar vários assuntos da 

Matemática e interligá-la a várias outras disciplinas. Por exemplo, Equivalência e 

Ordem formam uma dupla por estarem muito ligadas entre si, pois, na primeira, 

trabalhamos classificações, números, conjuntos, cardinalidade, enumerabilidade, 

infinito, continuidade, a reta real, semelhança; enquanto ordem trata de sequências, 
                                                

3  Essas ideias são discutidas no decorrer de produções do autor e disponíveis no link 
http://www.nilsonmachado.net/UNESPJABOTI2012.pdf  



progressões aritméticas e geométricas, enumerabilidade, crescimento, 

decrescimento, dízimas periódicas, séries. 

Proporcionalidade e Interdependência constituem outra dupla que trata, de 

um lado, de frações, razões, proporções, grandezas proporcionais, semelhança, 

trigonometria, linearidade, funções do 1º e 2º grau, mapas e escalas e, de outro, 

funções, gráficos, variação, funções polinomiais, funções exponenciais, funções 

logarítmicas, composição de funções... As ideias de Medições (que trata de 

grandezas discretas e contínuas, padrões, comprimentos, áreas, volumes, ordem de 

grandeza, notação científica, estimativas...) e Aproximação (operações, resultados 

exatos e aproximados, erros, propagação de erros, linearidade, aproximação de 

funções por polinômios...) formam mais um par. 

Continuando a enumerar as ideias consideradas por Machado como 

fundamentais na Matemática, abordamos o par Invariância e Variação que trata de 

um lado de regularidades, sequências, classificações, geometria, poliedros, e, de 

outro lado, de constância, variação, aproximação de variáveis por constantes, 

crescimento, decrescimento, taxas, tipos de crescimento e decrescimento, taxas de 

taxas... Outro par remete à Periodicidade (fenômenos periódicos, trigonometria, 

funções trigonométricas) e Aleatoriedade (contagem indireta, combinatória, 

determinismo, acaso, probabilidade, estatística, curva normal, média, desvio 

padrão...). 

Finalmente, o par Problematicidade e Otimização que engloba as ideias 

referentes à linguagem matemática, lógica formal e informal, equações e inequações 

como perguntas, equações polinomiais, em relação ao primeiro elemento do par, e 

problemas de máximos e mínimos, funções de 2º grau, geometria analítica plana, no 

que tange ao segundo. 

A intenção, ao trazer essas ideias, é a de convidar à reflexão sobre o sentido 

de um currículo de Matemática pautado em conexões mais do que em conteúdos 

estanques e separados. No momento do planejamento e confecção do Projeto 

Político-Pedagógico escolar, constitui um desafio pensar sobre o modo em que 

essas ideias se entrelaçam, dando sentido aos conhecimentos matemáticos a serem 

trabalhados.  

Por exemplo, a ideia de Proporcionalidade, subjacente aos temas de frações, 

razões, proporções, grandezas proporcionais, semelhança, trigonometria, 

linearidade, funções do 1º e 2º grau, mapas e escalas, pode ser estudada em 



diferentes anos escolares, mas ao(à) professor(a) cabe a tarefa de possibilitar ao 

aluno a compreensão desse fio que conduz os diferentes assuntos estudados. 

Constatar isso leva a transcender o conteúdo matemático fechado em si mesmo e 

instrumentaliza os alunos a ampliarem os horizontes matemáticos em direção aos 

conhecimentos de sua vida cotidiana e aos demais conhecimentos escolares. 

No âmbito da Geografia, por exemplo, escalas e mapas compõem os estudos 

curriculares, enquanto a ideia de proporção permite deduzir que, ao dobrar a 

distância a ser percorrida por um carro, se a velocidade não mudar, o tempo de 

percurso será também dobrado. Ou seja, são assuntos específicos de cada âmbito, 

mas a ideia subjacente a todos eles é a de proporcionalidade. 

A apresentação dos conteúdos da Matriz Curricular na Proposta de 

Matemática para a rede municipal de Juiz de Fora está organizada em cinco blocos: 

Números e Operações, Espaço e Forma, Tratamento da Informação, Grandezas e 

Medidas e Álgebra.  

Os blocos se distribuem em três campos: eixos, objetivos, ideias e conteúdos 

matemáticos. Acrescentam-se, a esses temas matemáticos, distribuições por ano de 

escolaridade, indicando, com as letras I (introduzir), T (trabalhar) e C (consolidar), os 

diferentes momentos em que as ideias matemáticas devem ser trabalhadas. 

Introduzir um tema, trabalhá-lo e consolidá-lo constitui um processo que se 

faz ao longo de diferentes anos de escolaridade. Algumas ideias são abordadas 

durante todo o Ensino Fundamental como, por exemplo, a de identificar e construir 

sequências e sua lei de formação. Entretanto deve ficar claro para o(a) professor(a) 

que o caráter desse trabalho deve assumir a perspectiva em espiral, ou seja, 

pretende-se avançar em complexidade cada vez maior, a cada ano, possibilitando 

que o aluno construa suas compreensões gradativamente. 

Considera-se que um tema está consolidado, quando o aluno sabe operar 

com aquele conceito, fazendo inferências, transposições, deduções. Alguns temas 

como o de números pares e ímpares podem ser trabalhados e consolidados em um 

mesmo ano de escolaridade, outros serão apenas iniciados no Ensino Fundamental 

e terão continuidade no Ensino Médio, como é o caso de temas relacionados ao 

estudo da probabilidade. 

Esses esclarecimentos em torno do sentido da Matriz Curricular e da Matriz 

de Referência de Avaliação e a apresentação da organização dada neste 

documento aos conteúdos matemáticos têm por objetivo contribuir para a 



organização do currículo matemático de cada escola, possibilitando ao(à) 

professor(a) uma visão ampla e detalhada das ideias da Matemática Escolar com as 

quais deve trabalhar. 

 

2.1 Números e Operações 

 

Nos anos iniciais de escolaridade, a vivência do número está muito vinculada 

às práticas culturais e sociais. 

A criança vive imersa no mundo em que diferentes formas de o número 

aparecer se manifestam. Nesse sentido, o trabalho escolar com números, nos 

primeiros anos, deve explorar seu reconhecimento em diferentes contextos, como a 

idade das crianças e de seus familiares, o número de sua casa, a quantidade de 

irmãos, etc. 

A ideia de número como código pode ser abordada em situações em que 

comentam sobre o número de telefone e o tamanho desse número, sobre os das 

placas de carro, entre outros. 

Aos poucos, vão se familiarizando com a ideia de número como quantidade, 

ao relacionarem números naturais e elementos de uma dada coleção. A ideia 

abstrata de número é fruto de um processo que, de algum modo, refaz o percurso da 

humanidade, desde a compreensão de numerais concretos, até o momento em que 

se estabelece o conceito de número como uma propriedade comum a diversas 

coleções com o mesmo número de elementos.  

Na medida em que lhes sejam oferecidas oportunidades de manipular objetos 

dispostos em determinada sequência e pedido que identifiquem regularidades na 

formação da sequência, poderão familiarizar-se com a ideia de um padrão que 

caracteriza a lei de formação da sequência. Esse fato contribui enormemente para 

que desenvolvam a capacidade de observar, deduzir e inferir, capacidades essas 

inerentes ao pensamento matemático. Assim, o trabalho com sequências, numéricas 

ou não, nesta proposta, tem o intuito de contribuir para que os alunos compreendam 

que sequências se constituem a partir de uma lei de formação. Conhecer essa lei 

permite que se conheça qualquer elemento da sequência a partir de um elemento 

conhecido. 



Esse trabalho contribui, também, para a constituição do pensamento algébrico 

desde os anos iniciais de escolaridade. No momento de apresentação dos 

conteúdos referentes ao campo algébrico, discutiremos essa possibilidade mais 

detalhadamente. 

Ao organizar os conteúdos referentes a Números e Operações, 

compreendemos que a ideia de número vai se constituindo, ao longo dos anos 

escolares, por meio das diferentes atividades de ensino e na apresentação dos 

diferentes campos numéricos (naturais, racionais, inteiros, irracionais e reais). Nesse 

sentido, optamos (na tabela que expõe os conteúdos) por trazer esses diferentes 

campos juntos. O que distingue o momento em que serão abordados e trabalhados 

na escola são as indicações feitas para os diferentes anos. Por exemplo: 

 

Objetivos Ideias e Conceitos 
matemáticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Reconhecer número como 
código, como quantidade, em 
diferentes contextos a partir de 
suas regularidades. 

Natural I T T T C     
Racional   I T T T C   
Inteiro      I C   
Irracionais        I T 
Reais        I T 

Quadro 1 – Exemplo da organização dos conteúdos na Matriz Curricular 

 

Pretende-se que, ao longo dos nove anos que compreende o Ensino 

Fundamental, os alunos construam a ideia de número como código e quantidade, 

desde o conjunto dos naturais até os números reais. Os números racionais, por 

exemplo, em sua forma fracionária e positiva começam a ser trabalhados 

formalmente no 3º ano de escolaridade. Entretanto, tanto o número decimal, na 

forma de valores monetários, como frações simples (metades, quartos...) estão 

presentes em situações corriqueiras no cotidiano infantil, antes mesmo que atinjam 

essa etapa escolar. Nesse sentido, ao se propor iniciar a abordagem a frações 

equivalentes no 3º ano, sugere-se que sejam exploradas situações gráficas, em 

contexto de jogos, deixando os cálculos, quando adequado, para o 4º ou 5º anos. 

Assim, espera-se que, ao final do 7º ano, os alunos tenham compreendido o 

número racional como um conceito abstrato, independente do contexto em que se 

insere. Para isso, o trabalho com a reta numérica contribui enormemente. 

Na terceira parte deste documento, apresentamos algumas sugestões para o 

trabalho com as frações nos anos iniciais. 



No que se refere às operações nos diferentes conjuntos numéricos, não 

discutimos aqui o sentido que a definição de operação assume, no estudo mais 

aprofundado da Matemática acadêmica. Falamos de modo usual nas operações 

aritméticas com naturais, racionais, inteiros, reais. Entretanto é importante que os 

professores e professoras que atuam nos anos iniciais procurem evitar afirmar que 

não é possível retirar um número maior de um número menor. Ao fazer isso 

introduzem a ideia de que a subtração 5 – 7, por exemplo, não pode ser realizada, 

quando de fato, no conjunto dos números inteiros, essa subtração pode ser efetuada 

e tem por resultado o número – 2. Sugere-se que diante desses fatos, em lugar de 

enfatizar a negativa, apenas afirmem que posteriormente poderão aprender a 

resolver essa situação. Na verdade, no desenvolvimento do algoritmo da subtração 

de números naturais, sempre que o minuendo for maior do que o subtraendo, a 

operação será possível. A subtração em cada ordem numérica (unidades, dezenas, 

centenas, etc.) também sempre será possível diante da construção, com as 

crianças, da compreensão de que podemos decompor a unidade de ordem 

imediatamente superior para compor, assim, a ordem inferior. Desse modo, evita-se 

utilizar o termo “emprestar” já que de fato, não se devolve o que se pediu 

emprestado, o que constitui uma ética duvidosa, já que se fala em emprestar, mas 

não em devolver. 

Explorar a constituição do Sistema de Numeração Decimal possibilita a 

compreensão dessa questão, como também possibilita que, na construção das 

ideias das diferentes operações, nos diversos conjuntos numéricos, os algoritmos 

formais sejam compreendidos antes de serem mecanizados. 

É oportuno comentar que se espera que, ao final do 5º ano, os alunos tenham 

consolidado a lógica do sistema decimal e que, inclusive, utilizem-na nos diferentes 

conjuntos numéricos, como os racionais, por exemplo. Os décimos, centésimos, 

milésimos mantêm, uns com outros, a mesma relação que as dezenas, centenas, 

milhares mantêm entre si. Compreender essa extensão e aplicar na constituição de 

outros conjuntos numéricos e operações contribui para que cresçam em autonomia 

de pensamento. 

Por exemplo, no caso da adição de números naturais, a decomposição dos 

números nas diferentes ordens (unidades, dezenas, centenas...) pode ser 

amplamente trabalhada, antes mesmo da apresentação do algoritmo usual.  



Sempre será possível escrever os números naturais pela decomposição em 

suas diferentes ordens: 

 
Figura 1. Decomposição das parcelas de 
 uma adição em suas diferentes ordens 

 

Na adição de números inteiros, pode-se aplicar a mesma decomposição, 

tendo o cuidado de interpretar o significado dos diferentes sinais em jogo: os que 

indicam a operação e os que indicam se se trata de um número positivo ou negativo. 

Na multiplicação de números naturais, é muito importante construir a tabuada 

pouco a pouco, a partir da exploração de materiais manipulativos que permitam às 

crianças compreender os resultados que vão compor a tabela. Sugere-se que 

trabalhem com a metade dos resultados e, aos poucos, completem os outros 

resultados observando a simetria existente na tabuada, pois a cada produto, por 

exemplo, 3 x 5, corresponde outro produto, nesse caso, 5 x 3. 

A Matemática Escolar tem se pautado demasiadamente nas técnicas, em 

detrimento da construção de ideias matemáticas. Enfatizamos, nesse sentido, que a 

abordagem à multiplicação, bem como a todas as demais operações, seja feita a 

partir de situações em que os significados matemáticos antecedam à mera técnica 

de operar com números. No caso da multiplicação, devem-se apresentar situações 

concretas em que os alunos se deparem com os diferentes significados: adição de 

parcelas iguais, distribuição retangular, combinatória e probabilidade. 

A divisão de números naturais, formalmente, se inicia na tabela, a partir do 3º 

ano. Entretanto, ao se expressar o objetivo de que, a partir do 2º ano a criança seja 

capaz de “efetuar divisões de números em situações contextualizadas por meio de 

estratégias pessoais”, o que se propõe é que o trabalho com a divisão, em situações 

do cotidiano, seja explorado em suas ideias de repartir ou medir, o que, de algum 

modo, já está presente nas experiências infantis em que crianças sabem estimar 

quantas balas recebe cada uma, tendo um total de balas fornecido. 



Sobre o resto de uma divisão é importante explorar seus diferentes 

significados. Por exemplo, organizar 10 pessoas em carros com 4 pessoas em cada 

carro, implica em sobrar duas pessoas que não poderão viajar ou para as quais será 

necessário encontrar outro carro. Por outro lado, repartir 10 tabletes de chocolate 

por quatro crianças, de modo que todas recebam a mesma quantidade de chocolate, 

leva a que cada criança receba dois tabletes inteiros e a metade de um tablete, pois 

os dois tabletes que restaram podem ser repartidos ao meio. 

O número racional, nos anos iniciais, constitui-se sobre o estudo de frações. 

Matematicamente, a fração tem diferentes significados: comparação entre dois 

números naturais (razão entre dois números), divisão de dois números (quociente), 

parte de um todo e medida.  

O significado do número fracionário como comparação (ou razão) entre dois 

números refere-se a situações do tipo: ”Numa sala de aula, há 24 meninas e 18 

meninos. Podemos dizer que há 18 meninos para 24 meninas. Escrevemos isso em 

uma fração 
24
18 e afirmamos que a relação de meninos para meninas é a mesma que 

há entre 3 e 4. Ou seja, para cada 3 meninos há 4 meninas. Observe o diagrama 

que mostra essa situação: 

 
Figura 2. Diagrama que representa a relação de meninos e meninas 

 

Usa-se também esse significado da fração como comparação, quando 

queremos transformar uma receita em outra, ou quando temos que calcular a 

quantidade de medicação que deve ser dada a uma criança de acordo com seu 

peso. Por exemplo, se numa receita dizemos que colocamos 3 ovos para 2 xícaras 

de açúcar, podemos expressar a relação ovo/açúcar, assim: 
2
3 . Se quisermos 

dobrar a receita, teremos a relação 
4
6 no que se refere a ovos e xícaras de açúcar, 

nessa ordem.  



Fração como divisão de dois números se apresenta como 13:4, que pode ser 

também escrito como 
4

13 . Ao efetuar essa divisão, encontramos como quociente 3 e 

como resto 1. Podemos também expressar esse resultado como 3 
4
1 . Ou seja, 3 

inteiros e um quarto, pois o resto 1 poderia ser dividido por 4 caso, se tratasse de 

uma grandeza contínua. Quando a divisão de dois números não é exata, há casos 

em que fará sentido continuar efetuando a operação, incluindo os décimos, 

centésimos, etc, em operações com dinheiro, por exemplo. 

Finalmente, o significado da fração como parte de um todo tem sido o mais 

explorado, senão o único, na escola de Ensino Fundamental. Geralmente inicia-se o 

estudo de frações com pizzas e bolos que devem ser repartidos entre pessoas, de 

modo que todos comam a mesma quantidade.  

Um trabalho de pesquisa desenvolvido por Cavalcanti e Guimarães (2012) 

mostra esses significados em um quadro síntese que muito contribui para a 

compreensão de outros significados.  

As autoras definem frações segundo diferentes acepções, apresentando 

exemplos. Além das definições que apontamos, mencionam, ainda, fração como 

probabilidade (indica a chance de ocorrência de um evento); como medida (indica, 

por exemplo, quantos copos de 
3
1  de litro são necessários para encher um 

recipiente de 10 litros), como operador multiplicativo (calcular quanto representa 
3
1  

de 900ml de suco). Enfatizam, ainda, a fração como um número o qual pode ser 

representado na reta numérica, sem que necessariamente esteja vinculado a um 

contexto específico. 

No trabalho escolar com frações, esses diferentes significados devem ser 

trabalhados, de modo que faça sentido para os alunos e que possam compreender 

que, na verdade, frações são números que expressam quantidades. O fato de elas 

se apresentarem na forma de 2 números separados por uma barra:
5
2

3
2

4
3 , etc., leva, 

muitas vezes, os alunos a terem dificuldade em compreender que a fração é um 

número. 

É muito importante que entendam que uma mesma fração pode ser escrita de 

diferentes modos e, inclusive, que entendam que uma fração sempre pode ser 



escrita na forma de um número decimal e, consequentemente, de uma fração 

decimal. Por exemplo, 
5
3 pode ser escrita na forma da fração decimal 

10
6 , que por 

sua vez é igual ao número decimal 0,6, ou 6 décimos. Isso pode ser representado 

geometricamente assim: 

 

Figura 3. Representação geométrica das frações 
5
3

 e 
10
6  

 

Um desafio que pode ser proposto é o de convidar os alunos a pensar como 

transformar, por exemplo, 
4
3 em uma fração decimal e dar a eles tempo para isso. 

Pode-se sugerir que procurem uma fração equivalente a 
4
3 , cujo denominador 

seja 10 ou uma potência de 10.  

Observar as estratégias que usam leva a uma rica discussão. Pode ser que 

usem o método de tentativas; pode ser que pensem sobre o número natural pelo 

qual devem multiplicar o 4, para transformá-lo em 10, ou em 100, etc. 

No caso, possivelmente descubram que 4 pode ser transformado em 100 ao 

ser multiplicado por 25, já que para que 4 seja transformado em 10 tem-se que 

multiplicar por 2,5 que não é um número natural.  

Continuando o processo descobrem que a fração equivalente a 
4
3  é 

100
75 , pois 

25 x 3 = 75. O número decimal equivalente a 
100
75  é 0,75 e se lê 75 centésimos.  

Numa integração com a área de geometria, podem representar as frações e 

observar, ainda, a representação geométrica das duas expressões: 
4
3  e 

100
75 . 



 

Figura 4. Representação Geométrica das frações 
4
3

 e 
100
75  

 

Em outro momento, podem ser instigados a pensar sobre um modo mais 

prático de resolver esse problema de transformar uma fração em um número 

decimal. E, no caso, ter compreendido o significado de fração como uma divisão 

facilita enormemente esse procedimento. Por exemplo, para transformar 
4
3 num 

número decimal, podemos realizar a divisão entre 3 e 4. E desse modo, já 

estaremos enveredando pela área de números decimais e sua divisão.  

Em seguida, apresentamos o quadro de objetivos e ideias e conteúdos 

matemáticos referentes a números e operações. 

 
 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 

Eixos Objetivos Ideias e Conceitos 
Matemáticos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 
NÚMEROS 

 

Reconhecer número 
como código, como 
quantidade, em 
diferentes contextos a 
partir de suas 
regularidades. 

Natural I T T T C     
Racional   I T T T C   
Inteiro      I C   
Irracionais        I T 
Reais        I T 

Identificar e construir 
sequências e sua lei 
de formação. 

Sequências 
numéricas e não 
numéricas 

I T T T T T T T T 

Identificar e utilizar 
números pares e 
ímpares. 

Pares e Impares   I 
C       

Identificar números 
primos Números Primos       I 

C   

Organizar números 
em ordem crescente 
e decrescente. 

Naturais I T T C      
Racionais    I T T C   

Inteiros       I 
C   



  
 
Representar números 
na reta numérica. 

Naturais I T T T C     
Racionais     I T T T C 

Inteiros       I 
C   

Reais         I 
C 

Ler, escrever, 
comparar e ordenar 
números pela 
compreensão das 
características do 
sistema de 
numeração decimal. 

SND  I T T C     

Reconhecer 
diferentes significados 
de fração: relação 
parte/todo, razão, 
quociente, em 
situações 
contextualizadas no 
cotidiano. 

Fração como relação 
parte/todo   I T T C    

Fração como razão    I T T C   

Fração como 
quociente de dois 
números 

    I T C   

Identificar e construir 
frações equivalentes 
em situações gráficas 
e por meio de 
cálculos, a partir da 
observação de 
regularidades.  

Frações Equivalentes    I T T C   

Identificar frações 
decimais e sua 
representação 
fracionária e decimal. 

Fração decimal     I T C   

Número decimal     I T C   

Identificar a 
porcentagem como 
fração de 
denominador 100. 

Conceito de 
porcentagem como 
fração. 

    I T C   
 

Ler, representar e 
ordenar números 
decimais. 

Representação de 
racionais na forma 
decimal 

    I T C   

Identificar o conjunto 
dos Números.  

Naturais I T T T C     

Racionais      I T C  

Inteiros       I 
C   

 
AD

IÇ
ÃO

 

Compreender os 
diferentes significados 
da adição: juntar e 
acrescentar. 

Significados da 
Adição I T T C      

Efetuar adições por 
meio de estratégias 
pessoais e 
estimativas em 
situações 
contextualizadas. 

Naturais  I T C      
Racionais – forma 
fracionária   I T C     

Racionais – forma 
decimal    I T C     

Inteiros       I 
C   

Aplicar propriedades 
do SND no Naturais  I T T 

C      



desenvolvimento de 
técnicas de cálculo de 
adição 
(decomposição, 
composição e 
algoritmos 
convencionais). 

Racionais 
Fração    I T T C   
Nº 
decimal     I T C   

Inteiros        T 
C   

 Aplicar a 
associatividade e a 
comutatividade no 
desenvolvimento de 
cálculos aditivos. 

Naturais  I T T C     

Racionais     I T T C  

Inteiros      I T 
C   

SU
BT

RA
ÇÃ

O 

Compreender os 
diferentes significados 
da Subtração: 
subtrair, comparar e 
completar. 

Significados da 
subtração  I T T C     

Efetuar subtrações 
por meio de 
estratégias pessoais 
e estimativas em 
situações 
contextualizadas. 

Naturais  I T T C     
Racionais    I T T C   

Inteiros       
I 
T 
C 

  

Aplicar propriedades 
do SND no 
desenvolvimento de 
técnicas de cálculo de 
subtração 
(decomposição, 
composição, 
algoritmos 
convencionais e 
regras de sinais). 

Naturais  I T T C     

Racionais 
Fração    I T T C   

Nº 
decimal    I T T C   

Inteiros       T 
C   

 
MU

LT
IP

LIC
AÇ

ÃO
 

 

Compreender 
diferentes significados 
da multiplicação: 
adição de parcelas 
iguais, multiplicação 
combinatória, 
representação 
retangular linha x 
coluna e 
proporcionalidade 
direta. 

Naturais   I T T C    

Racionais 
Fração     I T C   

Nº 
decimal     I T C   

Inteiros       T 
C   

Efetuar cálculos 
multiplicativos por 
meio de estratégias 
pessoais, em 
contextos com 
diferentes significados 
da multiplicação. 

Naturais    I T C    

Racionais 
Fração     I T C   

Nº 
decimal     I T C   

Inteiros       T 
C   

Construir resultados 
da multiplicação de 
naturais de 1 a 10 
pela sequencia de 0 a 
10, observando 
regularidades. 

Construção da 
Tabuada     I T T 

C   



Identificar e construir 
múltiplos de números 
naturais. 

Múltiplos     I T 
C    

 Construir resultados 
da multiplicação por 
10, 100, 1000, etc, e 
por 0,1; 0,01; 0,001, 
observando 
regularidades. 

Naturais    I T C    

Racionais 
Fração      I T C   
Nº 
decimal     I T C   

Inteiros       T 
C   

Aplicar a 
associatividade e a 
comutatividade no 
desenvolvimento de 
cálculos 
multiplicativos em 
situações 
contextualizadas. 
 
Aplicar a 
distributividade da 
multiplicação em 
relação à adição em 
situações 
contextualizadas. 

Naturais     I T C   

Racionais 

Fração     I T C   

Nº 
decimal     I T C   

Inteiros       T 
C   

Aplicar propriedades 
do SND no 
desenvolvimento de 
técnicas de cálculo 
multiplicativo 
(decomposição, 
composição, 
algoritmos 
convencionais). 

Naturais    I T 
C     

Racionais 
Fração     I T C   

Nº 
decimal     I T C   

Inteiros       T 
C   

Compreender 
diferentes significados 
da potenciação de 
números 
(multiplicação de 
fatores iguais, 
possibilidade de 
ocorrência de 
eventos). 

Naturais 
    

 I T T C 

Racionais 
Fração  

   
 I T T C 

Nº 
decimal  

   
 I T T C 

Inteiros       I 
T T C 

Identificar diferentes 
propriedades da 
Potenciação de 
números e aplicar em 
situações de 
operações de 
potências. 

Potenciação       I T C 

Aplicar porcentagem 
em situações 
contextualizadas por 
meio do cálculo de 
acréscimos e 
descontos. 

Porcentagem     I T T T C 



DI
VI

SÃ
O 

 

Compreender 
diferentes significados 
da divisão de 
números naturais: 
repartir e medir, a 
partir de situações 
contextualizadas, 
estendendo essa 
compreensão para os 
demais conjuntos 
numéricos. 

Naturais   I T T C    

Racionais      I T C  

Inteiros       I 
C   

Identificar o 
significado do resto 
de uma divisão em 
situações 
contextualizadas, com 
o uso ou não do 
algoritmo.  

Resto da divisão de 
naturais    I T 

C     

Efetuar divisões de 
números em 
situações 
contextualizadas por 
meio de estratégias 
pessoais. 

Naturais  I T T 
C      

Racionais 
Fração     I T T C  
Nº 
decimal     I T T C  

Inteiros       I 
C   

Aplicar propriedades 
do SND no 
desenvolvimento de 
técnicas de cálculo na 
divisão de números. 

Naturais   I T C     

Racionais 
Fração     I T C   
Nº 
decimal     I T C   

Inteiros       I 
C   

Construir resultados 
da divisão por 10, 
100, 1000, e por 0,1; 
0,01; 0,0001 etc., 
observando 
regularidades. 

Naturais    I T C    

Racionais 
Fração     I T C   
Nº 
decimal     I T C   

Inteiros       I 
C   

Quadro 2 – Bloco de Conteúdos Números e Operações 

 

2.2 Espaço e Forma 

 

O estudo da geometria esteve muito tempo vinculado ao caráter axiomático 

desse conhecimento. Entretanto, desde tempos muito antigos, o conhecimento 

geométrico faz parte da vida humana. A observação do céu, das estrelas, 

possibilitando a localização, constitui primórdios da ciência posteriormente 

denominada de Geometria. As formas encontradas em cavernas pré-históricas 

mostram figuras e registram ideias espaciais dos povos primitivos. Entre os egípcios, 

a medição das terras que beiravam o rio Nilo, deu origem às "preocupações 

geométricas" do homem daquela época e também à palavra GEOMETRIA. Do 



grego, originam-se as palavras "geo", que significa terra, e "metria", que significa 

medida.  

Como ressaltado na Introdução deste documento, a matemática, como 

conhecimento cientificamente organizado, nasce com os gregos. Algumas das 

características desse conhecimento são: universalidade, abstração, dedução lógica 

e generalização. Desse modo, a Geometria que inicialmente está vinculada às 

práticas matemáticas dos povos mais antigos assume, entre os gregos um caráter 

abstrato. Nasce a preocupação com a generalização e a demonstração de verdades 

universais. 

Durante algum tempo, o ensino de Geometria reduziu-se, a transmitir 

definições, inserindo-se no corpo científico do conhecimento matemático. Em função 

da dificuldade, tanto de professores quanto de alunos, em lidar com esse tipo de 

conhecimento, a geometria passou a ser deixada para o final do ano escolar e, 

muitas vezes, sequer tratada. 

Isso levou educadores matemáticos a se dedicarem a pesquisar e a estudar 

sobre o trabalho escolar com a Geometria. 

Algumas contribuições têm ajudado a compreender que, especialmente nos 

anos iniciais de escolaridade, deve-se privilegiar a abordagem mais experimental do 

conhecimento em detrimento de enfatizar os aspectos axiomáticos. Isso significa, 

em vez de apresentar definições e iniciar o estudo de ideias geométricas por meio 

de representações desenhadas numa folha de papel, propiciar às crianças 

experiências vividas, para que, posteriormente, possam compreender o caráter mais 

lógico do conhecimento geométrico. 

Nesse sentido, é importante construir uma proposta de Geometria que leve a 

criança a explorar o espaço e o mundo que a cerca, de modo que possa se abrir a 

perceber características dos objetos com os quais convive, localizar esses objetos e 

deslocá-los no espaço, bem como identificar propriedades de figuras. 

Assim, ao elaborar a proposta de trabalho com Espaço e Forma, organizamos 

três eixos: sobre trajetos e deslocamentos, sobre figuras geométricas bidimensionais 

e tridimensionais e um estudo sobre a reta. 

No que se refere ao primeiro tema, observamos que desde seu nascimento, 

estando no mundo, a criança vive o espaço. As explorações que faz são seguidas, 

pouco a pouco, por tentativas de representar esse mundo, descrevendo e 



explicando oralmente o que observou e, mais tarde, desenhando e construindo 

imagens dos objetos presentes em sua vida. 

De modo intuitivo, as crianças se dão conta dos movimentos que precisam 

fazer para alcançar diferentes objetos. Não é preciso que lhe ensinemos que, para 

pegar uma flor a qual está acima de sua cabeça, ela deve levantar a mão; que para 

alcançar um objeto posicionado mais distante do que o outro, ela deve esticar mais o 

braço, etc. 

Essas ações, antes de serem pensadas, são vividas intuitivamente e na 

medida em que a escola propicia a vivência de situações de manipulação e 

localização, a criança irá construindo uma competência espacial. 

As atividades de localização que a escola pode proporcionar ao aluno devem 

levar em conta suas experiências prévias, desenvolvidas no dia a dia, dando-lhe a 

oportunidade de construir a ideia de um referencial, o qual, inicialmente, é seu 

próprio corpo, para, depois, passar a ser outro objeto; observar, realizar e 

representar caminhos, plantas, mapas para desenvolver os conceitos de direção e 

sentido; lidar com a medida, como mais um elemento que permite localizar objetos e 

pessoas no espaço. 

Esses aspectos não são desenvolvidos pelas crianças de uma só vez. Por 

exemplo, as experiências e conhecimentos prévios adquiridos por elas em seu dia a 

dia (como executar um movimento para ir de sua casa à escola, de ir de sua sala de 

aula ao pátio) são muito anteriores à necessidade de representação das relações 

espaciais entre elementos das figuras, como por exemplo, identificar o caminho e a 

sala de aula e o pátio, numa representação gráfica. Portanto, antes representar 

percursos, pode-se propor tarefas as quais, ao serem executadas, oferecem 

experiências de localização, como, por exemplo, pedir que coloquem os cadernos 

em determinada prateleira, conversar sobre a localização de cada um na sala de 

aula.  

A malha quadriculada é um excelente recurso para o estudo de vistas 

superiores de maquetes, da sala de aula, do espaço escolar, do bairro, etc. 

O trabalho com referenciais deve explorar tanto o próprio corpo, quanto outros 

objetos. Uma proposta interessante é a de observar fotografias que podem ser 

tiradas com as próprias crianças e problematizar com elas que, se olharmos a foto, o 

lado direito da criança mostra-se do lado esquerdo, quando o referencial é o 

observador. 



O estudo que envolve leitura e representação de mapas pode ser 

desenvolvido junto com o(a) professor(a) de Geografia. A representação no plano 

dos diferentes acidentes geográficos, ruas e trajetos de uma cidade e entre elas 

pode ser estudada conjuntamente. Também as plantas de uma casa ou da sala de 

aula são atividades que implicam em diferentes olhares e contribuem para uma 

integração de várias disciplinas. 

O ensino de Geometria não pode se restringir ao desenvolvimento de um 

trabalho que leve a criança a simplesmente nomear figuras planas, como 

habitualmente tem sido feito em sala de aula, mas sim ao de desenvolver as 

“habilidades espaciais” de:  

• localização; 

• deslocamento; 

• observação das características dos objetos existentes nesse espaço; 

• relação de figuras não planas e planas. 

Nos anos iniciais, o estudo das formas geométricas deve explorar a 

capacidade de perceberem semelhanças e diferenças, iniciando-se pelas formas 

tridimensionais, sem que haja preocupação com definições formais, como propor 

que manuseiem sólidos que estejam a seu dispor, como embalagens, brinquedos, 

latas etc. e percebam suas regularidades, por exemplo, os que rolam, os que não 

rolam, os que têm ponta, os que não têm, entre outras.  

Na terceira parte deste documento, apresentamos algumas sugestões para o 

trabalho com sólidos nos anos iniciais de escolaridade, com intuito de contribuir, 

especialmente, com os professores e professoras que atuam nesse segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAÇO E FORMA 

Eixos Objetivos Ideias e Conceitos 
Matemáticos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

ES
PA

ÇO
, L

OC
AL

IZ
AÇ

ÃO
/ 

RE
PR

ES
EN

TA
ÇÃ

O 

Observar, descrever, 
representar espaços, 
trajetos e localização 
de objetos e pessoas 
por meio de 
maquetes e desenhos 
representados em 
malhas quadriculadas 
ou em outros modos. 

Representação de 
espaços I T T T C     

Referências I T T T C     

Localização I T T T T C    

Escalas    I T T C   

Trajetos I T T T C     

Coordenadas 
cartesianas   I T T T T T C 

FO
RM

AS
 G

EO
M

ÉT
RI

CA
S 

TR
ID

IM
EN

SI
ON

AI
S 

E 
BI

DI
M

EN
SI

ON
AI

S 

Observar, identificar, 
reconhecer, 
representar figuras 
geométricas 
tridimensionais e 
bidimensionais, suas 
características, 
propriedades, 
planificações, 
ampliações, 
reduções, suas 
semelhanças, 
composições e 
decomposições. 

  
Só

lid
os

 
  

Prismas/ 
Pirâmides/ 
Poliedros 

I T T T T T T T C 

Cone 
Cilindro 
Esfera 

I T T T T T T T C 

Arestas, 
faces, 
vértices, 
diagonais, 
secções, 
compriment
o 

     I T T C 

Áreas e 
volumes   I T T T T T C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 
planas 
 
 
 
 

Triângulos 
Quadrilátero
s 
Polígonos 
Círculos 

I T T T T T T T C 

Lados, 
ângulos, 
compriment
os e áreas 

  I T T T T T C 

Diagonais, 
bissetrizes, 
medianas e 
alturas 

     I T T C 

Diâmetro e 
raio      I T T C 

Ampliação e 
Redução    I T T C   
Soma de 
ângulos 
internos 

      I T T 



Relações 
métricas no 
triângulo  
retângulo. 
Teorema de 
Pitágoras 

       I T 

Relações 
Trigonométri
cas no 
Triângulo 
Retângulo 

        I 
T 

RE
LA

ÇÕ
ES

 E
NT

RE
 R

ET
AS

 

Identificar, construir, 
relacionar retas 
paralelas, 
perpendiculares, 
reversas e seus 
ângulos. 

Retas Paralelas     I T T C  

Retas Perpendiculares     I T T C  

Retas Reversas        I T 

Teorema de Tales         I 
T 

Divisão de segmentos 
de reta em segmentos 
proporcionais 

    I T T C  

Quadro 3 – Bloco de Conteúdos Espaço e Forma 

 

 

2.3 Grandezas e Medidas 

 

Ao trabalharmos com o bloco Grandezas e Medidas, não pretendemos reduzi-

lo apenas aos processos de medições e comparações de volume e ou quantidade 

de massa. O que queremos é pensar como esse bloco tem e faz relação da 

Matemática com o cotidiano do aluno, perpassando os diversos campos do 

conhecimento, abrindo uma gama de possibilidades de questões e temas a serem 

explorados, relacionando-os, por exemplo, com números racionais em sua forma 

decimal e com os desdobramentos de espaço e forma. Esse trabalho torna-se rico, 

pois provoca a necessidade de estimar, classificar, comparar e estabelecer 

parâmetros para efetuar o ato de medir. 

Nos estudos desse campo, alguns temas atraem a atenção: dimensão, 

tamanho, comparação, processo de comparar uma grandeza com outra; grandeza 

vista como tudo que é suscetível de ser medido. O trabalho de medir é intrínseco ao 

processo de comparar e associar um número à grandeza utilizada. Também, para se 

pensar o processo de medir é preciso avaliar, calcular, estimar, ponderar, refletir, 

aferir o tamanho, a estatura e o comprimento. 



Entendemos que o ensino de medidas e grandezas deva partir de situações 

cotidianas, como a utilização do próprio corpo para experienciar e executar 

medições: braço, pés, palmo, passos, bem como a possibilidade de se criar outros 

modos de medir utilizando pedaços de barbantes diversos para comparar 

comprimentos, construindo unidades de medida de superfície, a partir de quadrados 

de papel, entre outros. 

A partir dessas experiências é preciso compreender, também, a necessidade 

da criação de padrões universais de medida e, consequentemente, a utilização de 

ferramentas importantes no processo de medição, como trenas, balanças, réguas, 

transferidores, fita métrica, termômetros, relógios, cronômetros. Considerando os 

avanços tecnológicos do mundo em que vivemos, constatar a necessidade de 

reconhecer e compreender as unidades de medida de memória no campo da 

informática, como bytes, quilobytes, megabytes e gigabytes. 

Trabalhar com grandezas e medidas deve motivar, no trabalho escolar, a 

responsabilidade em questionar temas importantes que interferem no nosso 

cotidiano. Nesse sentido, esse campo da Matemática Escolar se mostra 

particularmente propício para o desenvolvimento de projetos de Modelagem 

Matemática em torno de temas geradores, a partir de questionamentos, tais como: 

como uma empresa diminui a metragem ou o peso de certo produto sem interferir 

em sua embalagem e preço? (sistema monetário); a quantidade de pessoas por 

metro quadrado em uma cidade interfere em seu desenvolvimento e qualidade de 

vida? (medidas de superfície); a forma como nos alimentamos, os tipos de alimentos 

que ingerimos e sua composição, como influenciam em nosso peso e nutrição? 

(medidas de massa e de capacidade energética dos alimentos); como a cultura do 

consumo, cuja durabilidade dos produtos é cada vez menor porque são substituídos 

por outros mais modernos, leva ao consumo em massa e influencia na 

sustentabilidade do planeta? (sistema monetário, tempo de duração, medidas de 

capacidade), entre outros. 

Tudo isso e outras questões devem permear o ensino de grandezas e 

medidas para que esse não se reduza a apenas aulas de converter medidas ou 

conhecer e utilizar instrumentos para aferir grandezas. Esse ensino precisa ser 

contextualizado, dando ferramentas que auxiliam o aluno a ler melhor a realidade 

em que está inserido e possibilitar suas intervenções necessárias. 

 



 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

 
Eixos Objetivos Ideias e Conceitos 

Matemáticos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
TE

M
PO

 
Identificar, ler, 
relacionar, utilizar, 
converter e comparar 
unidades de medida 
de tempo por meio do 
uso de calendários, 
relógios, 
cronômetros. 

Dias 
Semanas 
Mês 
Horas 
Minutos 
Segundos 

I I 
T 

I 
T T C  

   
TE

MP
ER

AT
UR

A 

Identificar, ler, 
relacionar, utilizar, 
converter e comparar 
unidades de medida 
de temperatura por 
meio de termômetro 
de uso caseiro, 
relógios digitais em 
locais públicos que 
marcam a 
temperatura. 

Grau Celsius 

   

I T C   

 

Grau Fahrenheit 

   

     I 

SI
ST

EM
A 

MO
NE

TÁ
RI

O 
BR

AS
ILE

IR
O 

Compreender, 
relacionar, utilizar 
moedas e cédulas do 
Sistema Monetário 
Brasileiro, 
estabelecendo trocas. 

Moeda 

 

I T T T C    

CO
MP

RI
ME

NT
O 

ÀR
EA

 
VO

LU
ME

 

Identificar, ler, 
relacionar, utilizar, 
converter e comparar 
unidades de medida 
de comprimento, de 
área e de volume por 
meio de estratégias 
convencionais e não 
convencionais e 
representação em 
malhas 
quadriculadas. 

Comprimento –  
Unidades não 
convencionais 
Metro, Múltiplos, 
Submúltiplos 

I T T T C     

Área – Unidades não 
convencionais 
Metro quadrado 
Múltiplos e Submúltiplos 

 
 I T T T T T T 

Volume –  
Unidades não 
convencionais 
Metro cúbico 
Múltiplos e Submúltiplos 

 

 I T T T T T T 

MA
SS

A 

Identificar, ler, 
relacionar, utilizar, 
converter e comparar 
unidades de medida 
de massa por meio 
de estratégias 
convencionais e não 
convencionais. 

Grama, 
Múltiplos e 
Submúltiplos 

  

I T T T T T T 

Quadro 4 – Bloco de Conteúdos Grandezas e Medidas 

 

 

 



2.4 Tratamento da Informação 

 

A temática denominada na Matemática Escolar de Tratamento da Informação 

consiste especificamente nos conteúdos de Estatística e Probabilidade. 

Sua inserção no currículo do Ensino Fundamental, no Brasil, se deu a partir 

das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais e atendem à crescente 

demanda por uma Matemática que possibilite ao aluno uma maior interação social, 

na medida em que o capacita para a compreensão de informações que são 

veiculadas pela mídia, lançando mão de gráficos e tabelas. 

O conteúdo que se pretende abarcar nesse tópico envolve atividades de 

coleta, organização, interpretação de dados por meio de números, gráficos e 

tabelas. São temas que se inserem na Estatística Descritiva. Também fazem parte 

do rol de conteúdos dessa temática, assuntos de natureza probabilística.  

Trata-se de um dos ramos mais recentes da Matemática Acadêmica. A 

Estatística, inicialmente, se ocupava da análise dos registros de nascimento e morte, 

sendo, ao longo da Idade Média e até o século XVIII, puramente descritiva.  

No entanto, a Estatística, até adquirir o estatuto de uma disciplina científica, 

teve que se associar ao cálculo das probabilidades, que poderia lhe fornecer tanto 

uma linguagem específica quanto um aparelho conceitual que permitisse uma 

sistematização, indo além do puramente descritivo. 

O início do estudo sistemático dos problemas, ligados aos fenômenos 

aleatórios, exige instrumentos matemáticos aptos a analisarem esse tipo de 

fenômeno em todas as ciências que põem o problema do tratamento e interpretação 

de um grande número de dados. É do fim do século XIX com o desenvolvimento da 

estatística matemática e suas aplicações.  

Hoje, a Estatística tanto desenvolve a descrição de fatos por meio de 

números, organizando e simplificando informações, como estuda situações que 

envolvem o acaso, tais como jogos e decisões a serem tomadas. O recurso à 

inferência constitui um procedimento de grande utilidade para a análise e 

interpretação de dados, a partir de amostras, muito usadas nas pesquisas de 

mercado e eleitorais, por exemplo. 

Na escola, o Tratamento da Informação apresenta um rico campo para uma 

abordagem interdisciplinar dos diferentes conteúdos que constituem o currículo 

escolar, na medida em que propicia um estudo de fatos que fazem parte do mundo 



real. Sua abordagem contribui para que os alunos tenham maiores oportunidades de 

analisarem o mundo e os acontecimentos com autonomia e apreciação crítica. 

Pode-se pensar que esses assuntos devem ser explorados nos anos finais, 

pois não são adequados para o trabalho nos anos iniciais. Entretanto, se a criança é 

alfabetizada estatisticamente desde cedo, será mais capaz de tomar decisões, 

compreender informações veiculadas nos meios de comunicação, etc. 

Na terceira parte do documento, apresentamos alguns encaminhamentos 

para o trabalho com esse tema desde os anos iniciais de escolaridade. 

 
 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 

Eixos Objetivos Ideias e Conceitos 
Matemáticos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

CO
LE

TA
 

DE
 D

AD
OS

 

Observar, identificar, 
relacionar, coletar e 
organizar registros de 
dados numéricos. 

Listas  
Rol I T T T 

C C     

TA
BE

LA
S 

E 
GR

ÁF
IC

OS
 

Ler, interpretar, 
construir, localizar 
gráficos e tabelas a 
partir de: observações 
cotidianas, atividades 
de pesquisas, textos 
jornalísticos. 
 
Produzir textos a 
partir de tabelas e 
gráficos. 

Tabela simples   I T T T 
C 

T 
C 

T 
C C 

Tabela de dupla entrada    I T T 
C 

T 
C 

T 
C C 

Gráfico de colunas    I T T 
C 

T 
C 

T 
C C 

Gráfico de barras    I T T 
C 

T 
C 

T 
C C 

Gráfico de setores     I T T 
C 

T 
C C 

Gráfico de linhas     I T T 
C 

T 
C C 

ES
TA

TÍ
ST

IC
A Compreender e 

utilizar conceitos 
estatísticos na 
interpretação de 
informações em 
textos ou pesquisas. 

Frequência      I T T 
C C 

Frequência absoluta      I T T 
C C 

Frequência relativa      I T T 
C C 

Amostra de uma população      I T T 
C C 

Média aritmética e 
ponderada       I T 

C C 

PR
OB

AB
ILI

DA
DE

 

Identificar fenômenos 
aleatórios e 
deterministas. 
 
Identificar e 
determinar os 

Fenômenos aleatórios e 
deterministas.       I T T 



 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 
resultados possíveis 
de uma experiência 
aleatória. 
 
Compreender a 
noção de 
probabilidade de um 
acontecimento. 

Noção de probabilidade de 
um acontecimento       I T T 

AN
ÁL

IS
E 

CO
MB

IN
AT

ÓR
IA

 Identificar situações 
de contagem de 
eventos. 
 
Resolver problemas 
por meio de 
estratégias variadas 
como construção de 
esquemas e  
tabelas. 

Princípio Multiplicativo da 
Contagem        I T 

Quadro 5 – Bloco de Conteúdos Tratamento da Informação 

 

2.5 Álgebra 

 

Tem sido preocupação dos professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental a dificuldade dos alunos frente a atividades matemáticas que 

demandem algum tipo de raciocínio algébrico ou ante a utilização de ferramentas de 

caráter algébrico. Tal preocupação possivelmente se enraíze na compreensão de 

álgebra como a parte da Matemática que “estuda letras, e equações”.  

A partir do 7º ano, os alunos são, em geral, introduzidos nos estudos de 

expressões algébricas, a partir da apresentação de uma linguagem em que o 

surgimento de expressões literais parece iniciar a Matemática escolar em um campo 

até então apenas anunciado em expressões que pedem que se descubra o número 

“escondido” em quadradinhos.  

No entanto, apesar de não surgir como um tema independente nos anos , 

muitas ideias de caráter algébrico já são tratadas nesses anos, Contribui-se para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico ao explorar sequências, estabelecer 

relações numéricas, ao observar padrões geométricos. 

Esse modo de compreender o estudo da Álgebra escolar é mencionado por 

Ponte (2009) que, citando o autor o americano James Kaput, explicita que o 

pensamento algébrico é algo que se manifesta, quando, através de conjecturas e 



argumentos, se estabelecem generalizações sobre dados e relações matemáticas, 

expressas através de linguagens cada vez mais formais. Esse processo de 

generalização pode ocorrer com base na Aritmética, na Geometria, em situações de 

Modelação Matemática e, em última instância, em qualquer conceito matemático 

lecionado desde os primeiros anos de escolaridade. Ressalta Ponte (2009) que “o 

grande objetivo do estudo da Álgebra nos ensinos básico e secundário é 

desenvolver o pensamento algébrico dos alunos” (p. 9). 

Entendemos com esse autor que esse pensamento inclui a capacidade de 

manipulação de símbolos, mas a ultrapassa. Nesse sentido, a perspectiva sobre a 

Álgebra e o pensamento algébrico reforça a ideia de que esse tema não se reduz ao 

trabalho com o simbolismo formal. Aprender Álgebra implica em ser capaz de pensar 

algebricamente numa diversidade de situações, envolvendo relações, regularidades, 

variação e modelação. Resumir a atividade algébrica à manipulação simbólica 

equivale a reduzir a riqueza da Álgebra a apenas uma das suas facetas. (PONTE, 

2009) 

O quadro a seguir resume a proposta do autor sobre o modo como aborda o 

pensamento algébrico. Para ele, o pensamento algébrico inclui três vertentes: 

representar, raciocinar e resolver problemas.  A primeira vertente – representar – diz 

respeito à capacidade de o aluno usar diferentes sistemas de representação, 

nomeadamente sistemas cujos caracteres primitivos têm uma natureza simbólica. 

Na segunda vertente – raciocinar, tanto dedutiva como indutivamente – assumem 

especial importância o relacionar (em particular, analisando propriedades de certos 

objetos matemáticos) e o generalizar (estabelecendo relações válidas para uma 

certa classe de objetos). Tal como nos outros campos da Matemática, um aspecto 

importante do raciocínio algébrico é o deduzir. Finalmente, na terceira vertente – 

resolver problemas, que inclui modelar situações – trata-se de usar representações 

diversas de objetos algébricos para interpretar e resolver problemas matemáticos e 

de outros domínios. 



 
Quadro 6 – Sobre o Pensamento Algébrico. Fonte: Ponte, 2009 

 

Nessa perspectiva, o trabalho com a álgebra, deve centralizar-se em torno de 

propor atividades em que as tarefas tenham caráter exploratório ou investigativo, 

não se reduzindo à mera resolução de expressões, equações, ou aplicação de 

fórmulas. 

Sugere-se, nesse sentido, que o trabalho com os produtos notáveis, o qual, 

em geral, constitui uma séria dificuldade para os alunos, seja desenvolvido de 

diferentes modos para que compreendam a relação entre os dois membros da 

igualdade (a + b)² = a² + 2 ab + b². Pode-se fazer a abordagem geométrica do 

cálculo da área de um quadrado, para que os alunos estabeleçam essa 

correspondência. 



 
Nesse trabalho, os alunos devem compreender que a equivalência das 

expressões funciona nos dois sentidos, isto é, . Algumas 

vezes temos necessidade de transformar o quadrado de um binômio em um trinômio 

e, outras vezes, acontece o inverso, como na resolução de equações do 2º grau. 

O tema sequências e regularidades no estudo de números é um campo 

propício para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos. Nos anos 

iniciais espera-se que explorem regularidades numéricas em sequências e em 

tabelas de números. Os alunos identificam a lei de formação de uma dada 

sequência e a expressam, usando suas próprias palavras, o que constitui uma 

atividade de generalização.  

No terceiro item deste documento, apresentamos algumas sugestões para o 

trabalho com a Álgebra, com a intenção de ajudar o(a) professor(a) a ir constituindo 

o currículo matemático de sua escola. 



 
 

ÁLGEBRA 
 

Eixos Objetivos Ideias e Conceitos 
Matemáticos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

LI
NG

UA
GE

M 
AL

GÉ
BR

IC
A 

 
(L

EI
TU

RA
 E

 E
SC

RI
TA

) 

Identificar padrões e 
regularidades e 
estabelecer relações 
de igualdade e 
desigualdade entre 
grandezas.  

Pensamento algébrico I I 
T 

I 
T T T T T T T 

Interpretar, utilizar e 
expressar relações 
por meio de 
linguagem algébrica. 

Expressões algébricas    I I 
T T T T T 

RE
LA

ÇÕ
ES

 A
LG

ÉB
RI

CA
S 

Identificar, 
estabelecer, 
desenvolver, utilizar 
equações, 
inequações, sistemas 
de equações e de 
inequações em 
situações 
contextualizadas. 

Equação do 1º Grau      I T T T 

Inequação do 1º Grau       I T T 

Sistema de equações de 1º 
grau       I T T 

Equação do 2º Grau        I T 

Introdução ao estudo 
de funções 

Representação de relações 
algébricas no plano 
cartesiano 

        I 

PR
OD

UT
OS

  
NO

TÁ
VE

IS
  

Identificar, 
desenvolver, fatorar e 
aplicar produtos 
notáveis.  
 

Quadrado da soma e da 
diferença        I 

T T 

Produto da soma pela 
diferença        I 

T T 

Quadro 7 – Bloco de Conteúdos Álgebra 

 
 

3 ABORDAGENS E CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

 

O trabalho com a Matemática na escola apresenta um desafio para os 

professores dos anos iniciais. Eles se veem diante de práticas enraizadas em suas 

experiências escolares nem sempre em sintonia com o que até agora fomos 

discutindo e apresenta, também, outro tipo de desafio para professores que 

possivelmente, em sua formação, tiveram pouca oportunidade de discutir o caráter 



humano e cultural do conhecimento matemático, centralizando sua prática 

pedagógica em torno da transmissão de conteúdos matemáticos 

descontextualizados. 

Ao propor esse item no documento, temos a intenção de apontar algumas 

possibilidades de encaminhamento de ideias e práticas que possam contribuir para a 

ação pedagógica do(a) professor(a) que ensina Matemática, seja nos anos iniciais, 

seja nos anos finais. 

Procuramos abordar algum aspecto de cada um dos blocos de conteúdos que 

compõe a proposta. Algumas dessas práticas estão sugeridas em publicações da 

área de Educação Matemática e, quando isso ocorre, são apresentadas as devidas 

referências. Outras foram construídas pela equipe responsável pela confecção do 

documento. 

 

3.1 Tratamento da Informação  

 

Como apontado nos comentários do Bloco de Conteúdos referentes ao tema, 

o trabalho com o tratamento da Informação é recente nos anos do Ensino 

Fundamental. Responde a uma necessidade crescente de alfabetização que permita 

a leitura e expressão de informações de diferentes tipos e com diferentes 

características. 

Nos anos iniciais, o desenvolvimento do tema pode ser feito em diferentes 

contextos, mas sempre de modo muito concreto que possibilite às crianças irem 

construindo, pouco a pouco, a capacidade de ler e de interpretar tabelas e gráficos. 

Uma abordagem bastante interessante é a que integra diferentes campos do 

conhecimento, a partir do trabalho com a literatura infantil.  

Esse exemplo foi proposto por Katia Smole, autora de livros e textos sobre 

Matemática nos anos iniciais. No site do grupo Mathema 

(http://www.mathema.com.br/), do qual faz parte a autora da proposta que iremos 

explorar a seguir, são apresentadas algumas considerações interessantes sobre o 

ensino de Matemática e sua integração com a Literatura. 

Através da conexão entre Literatura e Matemática, o(a) professor(a) pode 

criar situações, na sala de aula, que encorajem os alunos a compreenderem e a se 



familiarizarem mais com a linguagem matemática, estabelecendo ligações cognitivas 

entre a linguagem materna, conceitos da vida real e a linguagem matemática formal. 

Para desenvolver propostas entre Matemática e histórias infantis, é 

necessário que, antes de trabalhar com os alunos, o(a) professor(a) conheça a 

história, a fim de saber quais possibilidades de trabalho ela permite explorar. 

Todavia é fundamental ter claro que nenhuma exploração matemática pode vir antes 

da própria história, tampouco deturpar seu sentido. Ou seja, muitas vezes, ao 

“adaptar” uma determinada história para ensinar um conteúdo, o(a) professor(a) 

desvia o sentido próprio da narrativa e introduz, de forma pouco adequada, o 

conceito que quer transmitir. Desse modo, talvez um dos pontos mais importantes, 

que é o envolvimento das crianças com a história e seus personagens, não ocorre. 

No que se refere ao modo de desenvolver esse trabalho, Smole ressalta que 

o ideal não é explorar um livro a semana toda, mas aos poucos, com emoção, 

expectativa e problematizações especialmente preparadas para isso.  O(a) 

professor(a) pode fazer isso em uma aula por semana, de forma que um mesmo 

livro possa ser trabalhado com a turma durante um ou dois meses. 

Deve-se ter claro que não se pretende que a Literatura para as crianças fique 

subjugada ao trabalho com a Matemática, pois o encanto e o prazer por ler as 

histórias são a primeira e principal função da Literatura na escola, em qualquer 

idade. 

A partir de um livro chamado “Meu dente caiu”, de Vivina da Assis Viana (Ed. 

Lê, 1996, 17ª Ed.), Smole (1995) apresenta uma proposta de construção de gráficos 

bem adequada a crianças de 1º ano de escolaridade. 

Trata-se de um menino, Chuim, de uns 5 a 6 anos, que descobre um dente 

mole em sua boca. Ao perceber isso, conta para os colegas da escola e cada um lhe 

diz o que deve fazer: deixar embaixo do travesseiro para a fada do dente ou jogar no 

telhado para a andorinha trazer um novo. Chegando a casa, sua mãe sugere 

guardar e colocar numa correntinha para que sua irmã use como enfeite no pescoço. 

Chuim fica preocupado entre tantas opções e, um dia, ao pular no sofá, descobre 

que já perdeu o dente e não consegue mais encontrá-lo. O menino fica 

desesperado, pois agora nada mais de fada do dente, nem andorinha, nem colar pra 

sua irmãzinha... E pior, nem dente novo. Alguns dias depois, entretanto, quando 

acorda pela manhã, Chuim sente a serrinha do novo dentinho aparecendo e fica 

numa felicidade enorme. 



A partir dessa história, a autora propõe uma atividade integradora de leitura, 

Ciências, e Matemática. Explora as ilustrações, o texto, os cuidados e higiene da 

boca e dos dentes, etc. Do ponto de vista da Matemática, o livro permite explorar 

noções de tempo, localização espacial, coleta e organização de dados, além das 

habilidades de previsão, checagem e interpretação de gráficos. 

Explicitamente para trabalhar a Matemática da história, propõe-se iniciar uma 

conversa com questões do tipo: 

Quem nessa sala de aula já perdeu dentes? Quantos? 

Como podemos descobrir quantos dentes cada um tinha antes de perder seus 

dentes? 

Quantos dentes você tem na boca hoje? 

O que você fez com seu primeiro dente que caiu? 

Quantos anos você tinha quando caiu seu primeiro dente? 

Pergunte a sua mãe quando nasceu seu primeiro dente. 

Desenhe um mapa de sua boca para mostrar quantos dentes você já perdeu, 

quantos estão nascendo e quantos dentes você tem. 

Você já viu o mapa que o dentista usa para anotar observações sobre os 

nossos dentes? Abaixo mostramos um. 

 
Figura 5. Mapa da Boca 

 

De posse do mapa, cada criança é convidada a pintar nele os dentes que já 

caíram. 

A autora enfatiza que, para realizar o proposto acima, a criança pode usar um 

espelho. Sugere, porém, que se aguarde que ela sinta essa necessidade. 



Dando continuidade ao trabalho com o mapa da boca de cada criança, 

propõe-se a construção de um gráfico para representar o número de dentes que 

cada criança já perdeu. 

Num primeiro momento, cada criança recebe um cartão de papel em branco, 

que pode ser um quadrado de 5 cm a 8 cm de lado. Pede que cada um escreva nele 

quantos de seus dentes caíram. 

Feito isso, sugere-se que os alunos se agrupem de acordo com o número de 

dentes que já perderam e passa-se à problematização: Como podemos saber 

quantas crianças perderam dois dentes? E, o que há mais: crianças que não 

perderam dentes ou crianças que já perderam um dente? 

Quando essas discussões estiverem concluídas, o(a) professor(a) coloca no 

chão um papel pardo com as linhas traçadas como na ilustração a seguir: 

 
 

Em seguida, registra em cada um dos quadradinhos, na linha horizontal 

inferior, números que indicam as diferentes quantidades de dentes que foram 

perdidos pelas crianças da classe e pede para cada criança, usando durex ou fita 

crepe, colar seu cartão no lugar correspondente, um acima do outro: 

 
 

Nesse caso, terá sido feito um gráfico de colunas. Poderão ser usadas, caso 

seja mais adequado, cores como legenda. Não há necessidade, nesse momento, de 

que a arrumação seja feita, seguindo uma ordem crescente ou decrescente. Em 



outra atividade, posteriormente, pode ser introduzida essa proposta. Pode-se 

também, caso seja oportuno, construir um gráfico de barras horizontal. 

Concluído um dos dois tipos de gráficos, o(a) professor(a) fixa o cartaz em 

lugar visível a todos e conversa com os alunos, informando que fizeram um gráfico, 

discutindo com a classe sobre qual o título que querem dar a ele, nomeando-o. Feito 

isso, pode questionar:  

 Qual o número de crianças que perdeu três dentes? 

 Quantas crianças há na classe hoje? 

 Todos que estão na classe puseram seu cartão no gráfico? Como 

podemos saber? 

 O que há mais: crianças que perderam dois dentes ou que perderam 

três dentes? Como podemos perceber isto no gráfico? 

 Que conclusões podemos tirar a partir do gráfico? 

Depois dessa conversa, cada criança pode receber uma folha quadriculada e 

ser convidada a reproduzir, individualmente, o gráfico coletivo, pintando um 

quadradinho no papel para cada cartão colado no cartaz. 

 O(a) professor(a) não deve se preocupar se algumas crianças tiverem 

dificuldade em reproduzir a ordem produzida no coletivo. Aos poucos, será possível 

construir gráficos, fazendo uso apenas do papel quadriculado.  

Ao trabalhar com crianças pequenas, a construção de gráficos como está 

sendo proposto pela autora, possibilita que a criança faça um percurso em que parte 

do concreto (cada cartão colado no papel pardo representa uma das crianças 

presentes da sala) para uma realidade mais abstrata (os quadradinhos coloridos da 

malha quadrangular). 

Esse é um trabalho a ser feito lentamente em diferentes momentos, podendo-

se explorar outras atividades, como, por exemplo, entrevista com um dentista para 

aprender sobre os cuidados com os dentes, a partir de perguntas previamente 

organizadas pelos(as) alunos(as),  com o(a) professor(a).  

De um modo geral, o trabalho que pode ser desenvolvido a partir de livros 

infantis oferece um enorme campo de possibilidades que vão desde a leitura do 

texto a atividades de caráter interdisciplinar. 

No decorrer do ano letivo, o(a) professor(a) pode, em outros momentos, 

retomar o trabalho com confecção de gráficos, propondo outros temas, como:  



número de irmãos que cada um deles tem, brincadeira que mais gostam, entre 

outros. 

Nos anos mais finais do Ensino Fundamental, os temas podem ser de caráter 

mais abrangente, que se inserem, muitas vezes, em questões estudadas por outras 

ciências, como crescimento populacional, mercado de trabalho, etc. 

Esse tipo de abordagem exige que o(a) professor(a) esteja atualizado(a) 

sobre os acontecimentos de sua cidade, país e até mesmo fatos de caráter 

internacional que possam mobilizar a atenção de seus alunos, como Jogos 

Olímpicos, catástrofes naturais, que são veiculados diariamente nos meios de 

comunicação. 

Nesse sentido, o trabalho com o Tratamento da Informação contribui para o 

caráter amplo do conhecimento, dando oportunidade de uma abordagem 

interdisciplinar dos fatos.  

No aspecto mais matemático, a construção de tabelas, de gráficos exige o 

desenvolvimento de conceitos de geometria, de números, mostrando, assim, a 

possibilidade de trabalhar conteúdos de forma articulada. 

Ao construir um gráfico de setores, é preciso lidar com conceitos de círculo, 

circunferência, ângulos, porcentagem, frações, etc. 

 O(a) professor(a) pode propor que os alunos façam diferentes pesquisas de 

opinião entre os colegas da própria sala, de outras turmas da escola, vizinhos, etc. 

Apresentamos, a título de ilustração, possíveis resultados de uma pesquisa 

de opinião com o intuito de oferecer ao(à) professor(a) dos anos finais um exemplo 

em que conceitos geométricos, de medida, de número e de porcentagem se 

interconectam.  

A partir de uma pesquisa de opinião sobre sabores de sorvete preferidos por 

um grupo de 30 pessoas, por exemplo, vamos supor que encontramos os seguintes 

resultados: 12 preferem sorvete de chocolate, 9 preferem de baunilha, 6 preferem 

sorvete de morango e 3 preferem de flocos. A tabela que mostra esses resultados é 

uma tabela simples: 
 

 

 
Tabela 1 – Preferência de sabores de sorvete entre os alunos do 6º ano 

 

Chocolate Baunilha Morango Flocos 
12 9 6 3 



Esses valores se referem a valores absolutos. Quando falamos 12 pessoas 

preferem sorvete de chocolate, estamos nos referindo à quantidade doze. 

Poderíamos apresentar esses valores usando porcentagens. A tabela pode, então, 

ser apresentada usando valores relativos, o que implica no trabalho com frações 

equivalentes, transformação de frações ordinárias em decimais, porcentagem,  
 

 
 
 

Tabela 2 – Preferência de sabores de sorvete entre alunos do 6º ano, em  porcentagem 
 

Outra forma de apresentar esses dados seria propor a construção de gráficos 

de coluna ou de barra, que, na verdade, diferem apenas na direção vertical ou 

horizontal.  

 

 
Gráfico 1 – Preferência de sabor de sorvete entre os alunos  do 6º ano 

 

Ao construir o gráfico, é necessário ter cuidado em manter as proporções 

corretas. Discutir isso com os alunos leva-os a ir compreendendo outros conceitos 

como proporção, pois se, por exemplo, definimos que 10% equivale a 1 cm, 20% 

será equivalente a 2 cm e assim sucessivamente. O gráfico de barras é 

especialmente útil, quando a legenda é muito longa devido a sua predominância 

horizontal. 

O uso do gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza, oferece 

também a oportunidade do desenvolvimento de conceito de círculo e circunferência, 

na medida em que se usa, para a representação de dados, o interior da linha, 

constituindo, assim, o círculo. Para escolher as medidas dos ângulos centrais, é 

necessário estabelecer uma relação entre os valores encontrados e o total de 

eventos. Por exemplo, no caso de preferência de sabores de sorvete, 30 pessoas 

Chocolate Baunilha Morango Flocos 
40% 30% 20% 10% 



correspondem a 100% e também aos 360º que é a medida do ângulo central da 

circunferência. Novamente, o recurso ao conceito de frações equivalentes é 

oportunamente trazido pela necessidade de encontrar a medida dos ângulos 

centrais a que correspondem as diferentes escolhas. Depois de calcular essas 

medidas, pode-se usar o transferidor para marcar os ângulos do círculo que 

correspondem às preferências encontradas.  

 
Figura 6 – Uso do transferidor. Fonte: Gestar 2, tp1_mat 

 

No caso do exemplo apresentado, 10% correspondem a 36º, o que permite 

deduzir os demais valores pesquisados. 

 

 
Gráfico 2 – Sabores preferidos de sorvete dos alunos do 6º ano 

 

Finalmente, o gráfico de linha presta-se muito a comparações que permitam 

visualizar o comportamento de algum evento ao longo de um determinado intervalo 

de tempo. Nas pesquisas eleitorais, por exemplo, permite acompanhar a evolução 

de um determinado candidato em relação à aceitação que recebe do eleitorado. 



Outras possibilidades podem se desenvolver e constituir um espaço para a 

formação crítica do aluno que se capacita para a leitura de informações veiculadas 

em meios de comunicação, lançando mão de habilidades de leitura e escrita dessas 

informações. 

 

3.2 Espaço e Forma 

 

O estudo do espaço e das formas pode ser desenvolvido desde os primeiros 

anos do Ensino Fundamental. A ênfase no caráter experimental do conhecimento 

geométrico deve ser estimulada nos anos iniciais, deixando o trabalho dedutivo para 

os anos finais de escolaridade. Isso significa propor atividades de manipulação de 

materiais concretos em lugar de definir conceitos. 

O equívoco de trabalhar com as formas bidimensionais antes de abordar as 

formas tridimensionais atende à concepção de conhecimento geométrico proposta 

por Euclides, matemático grego que organizou a geometria em padrões e leis. 

Neste texto, apresentamos algumas sugestões para o trabalho com a 

Geometria na escola, iniciando com a proposta de uma maquete. Pode-se pedir às 

crianças que elaborem maquetes da sala de aula, de sua casa, usando diferentes 

materiais de sucata, deixando que o processo se desenvolva ao longo de várias 

aulas. Essa atividade oferece a oportunidade de explorar diferentes conceitos: 

medidas, razões, localização espacial, etc. 

A partir das maquetes que foram confeccionadas, por meio da observação 
das formas e de suas regularidades, estudam-se os sólidos geométricos, como 

prismas, pirâmides, esferas, cones, etc. Por serem sólidos, podem ser manipulados, 

possibilitando à criança um contato mais sensorial e intuitivo com as figuras, em 

lugar de privilegiar definições e abstrações. 

Uma atividade interessante é a de propor que classifiquem os diferentes 

corpos. Para isso, o uso de sucatas e de blocos de madeira constitui um bom 

material para o trabalho. 

Talvez as crianças, ao manipularem essas formas, sugiram que se organizem 

por sua cor, seu tamanho, seu peso. É um bom começo para proporcionar a ideia de 

classificação, mas, caso não se fixem na forma, pode-se propor que organizem as 

embalagens segundo a propriedade de rolar e não rolar. Desse modo, elas estarão 



se familiarizando com os dois tipos de sólidos geométricos: corpos redondos e não 

redondos. 

Fazer com que separem a um lado os corpos redondos e convidá-las a 

observar suas características contribui para a formação do pensamento geométrico 

que se constitui a partir da percepção de regularidades e consequente 

generalização. 

Os corpos redondos se classificam em esfera, cilindro, cone. Uma das 

propriedades da esfera é que seu único contato com uma superfície plana é um 

ponto. A experiência de cobrir a esfera com tinta de carimbo e colocá-la sobre uma 

superfície plana, ajudará a constatar que a marca deixada pode ser vista como a 

representação de um ponto. 

 
 

A definição euclidiana de ponto é “o que não tem dimensão”. Geralmente 

falamos isso para os alunos sem nos darmos conta de que na realidade, isso é 

impossível. O ponto tem uma forma circular da qual é possível medir o diâmetro, por 

menor que ele seja. 

Esse modo de abordar o conhecimento geométrico causou, certamente, um 

grande problema para muitos de nós. Esse é um exemplo da concepção platônica 

de Matemática. A Matemática em nosso mundo, segundo Platão, é apenas o reflexo 

de um mundo supra-humano, de formas perfeitas. 

Os outros corpos redondos como o cone e o cilindro também podem ser 

apresentados aos alunos a partir de objetos de seu cotidiano.  

A forma do cone é muito familiar: uma casquinha de sorvete, um chapéu de 

palhaço. Entretanto, quando falamos em cones, como sólidos geométricos, estamos 

falando de um sólido cujo interior é totalmente preenchido.  

Outra vez, a utilização de tinta de carimbo contribui para que os alunos 

compreendam a diferença entre o sólido e a superfície cônica. Pode-se propor que 

os alunos, de posse de cones, sejam retos ou oblíquos, como os da representação a 

seguir, usem carimbos na base ou na superfície lateral e observem o que acontece 

ao “carimbarem” uma folha de papel. 



 

 
Antes de fazerem a atividade, se oportuno, pode-se pedir que imaginem o que 

vai acontecer ao carimbar sua base, perguntando qual das figuras abaixo ficará 

registrada. Essa atividade pode proporcionar uma rica discussão sobre a definição 

de sólido e de figuras planas, já que mostra a diferença entre círculo e circunferência 

de modo intuitivo e a diferença entre o cone, sólido geométrico, e a casquinha de 

sorvete. 

 
Podemos também passar a tinta na parte lateral do cone e no caso, ao fazê-lo 

rolar sobre uma folha de papel, encontraremos uma forma semelhante a um 

triângulo, um setor circular, como o que vemos na figura a seguir. Dependendo do 

nível de escolaridade, pode-se discutir acerca das medidas desse setor, no que se 

refere ao ângulo central, medida do raio, etc. 

 
A mesma atividade pode ser proposta com o cilindro e muitas discussões 

podem ser geradas a partir dela: será que todos os cilindros quando “rolam” sobre 

uma superfície, formam um retângulo? Será que o retângulo pode ser um quadrado? 

Essas perguntas propiciam ao aluno um ambiente em que a busca por 

regularidades vai contribuindo para a construção dos conceitos matemáticos. Essa 

proposta pedagógica se afasta daquele modo de trabalhar a Matemática na escola a 

partir de definições prontas que não estimulam o aluno a pensar. 



Na apresentação a seguir sobre o número racional, trazemos uma proposta 

de atividade com o Tangram que explora relações entre números racionais e 

possibilita, também, uma abordagem geométrica. 

 

3.3 Números e Operações: o número racional 

 

Os conjuntos numéricos foram sendo criados na medida em que se sentiu a 

necessidade de lidar com diferentes situações. Nesse sentido, a constituição de 

números que resolvam questões em que o inteiro precise ser repartido em partes 

menores encontra-se já presente na cultura egípcia. Ao medir espaços, os egípcios 

constatam que nem sempre é possível encontrar uma unidade de medida a qual 

caiba um número exato de vezes no espaço que desejam medir, o que implica na 

necessidade de repartir a unidade escolhida em partes menores. Nos papiros 

egípcios, encontramos uma quantidade considerável de desenvolvimentos sobre 

frações. Ou seja, o conceito de fração está intimamente ligado ao de medida e, 

portanto, também à ideia de comparação, já que medir é essencialmente comparar 

uma determinada unidade escolhida com o que se deseja conhecer seu tamanho. 

O trabalho com as frações no Ensino Fundamental não deve ser exaustivo, 

envolvendo números grandes e difíceis de operar. É importante que as crianças 

desenvolvam um sentido numérico para o significado de diferentes números 

fracionários e, para isso, devemos explorar os seguintes temas: 

1) frações simples como
2
1 ,

4
3  e 

3
1 ; 

2) aproximar outras frações usando estas frações simples e outras; 

3) as ideias básicas sobre operações com frações; 

4) as técnicas básicas de operações com frações, usando, de preferência, 

frações simples. 

D’Ambrosio, numa entrevista que deu à Revista Nova Escola, em 1993 

(Etnomatemática: uma nova abordagem sobre a construção do conhecimento 

revoluciona a aplicação das disciplinas na escola. Nova Escola, ago. 1993), 

comenta que o sentido de ensinar as crianças a efetuarem cálculos complexos com 

frações foi perdendo seu significado. De fato, a escola vem explorando, há muitos 

anos, o estudo de frações nas séries iniciais.  



Historicamente o estudo de temas ligados às frações, no sistema educacional 

brasileiro, esteve vinculado ao sistema de medidas que era adotado no país, de 

herança inglesa, em que as relações estabelecidas entre diferentes medidas não 

eram decimais. Por exemplo, para formarmos um metro, podemos agrupar 100 

centímetros, 10 decímetros ou 1000 milímetros. Entretanto, no sistema de medida 

que, ainda no século XX, era usado no Brasil, sua unidade de medida, a polegada, 

era subdividida em 8 partes. Esse tipo de medida exigia que se ensinasse às 

crianças a operar com números fracionários.  

Porém, em nossos dias, em que situação se tem que adicionar 
11
7 +

9
4 , por 

exemplo? Geralmente encontramos frações mais simples, como meia dúzia de ovos, 

ou um terço de xícara de manteiga, etc. Isso nos leva a questionar: “Por que 

insistimos em ensinar cálculos tão complexos para as crianças?” 

Talvez a resposta “ensinamos porque é necessário que aprendam, pois um 

dia poderão precisar” já não se sustente mais. As operações com frações têm pouca 

aplicação na Matemática que é trabalhada na escola básica. Nos estudos de álgebra 

precisarão calcular o produto de frações, ou sua soma ou diferença e no caso terão 

que lançar mão do m.m.c. (mínimo múltiplo comum), mas, mesmo esses cálculos 

podem ser trabalhados no momento oportuno e com bom senso. 

Tendo entendido que o estudo de frações no Ensino Fundamental atende, 

ainda hoje, a uma tradição ligada à adoção de números fracionários nas ações de 

medir, com a introdução do sistema decimal de medidas, passou-se a adotar 

números decimais com mais frequência. Entretanto o estudo de frações na escola 

de Ensino Fundamental manteve-se como anteriormente, de cunho bastante 

tecnicista. Na verdade, ao lidar com as frações, nem sempre se compreende o que 

se faz. Muitas crianças ficam em dúvida se devem dividir “pelo de baixo ou pelo de 

cima”, se simplificar frações consiste em “diminuir ou dividir”, etc. 

Comentamos acima que a ideia de frações nasce, no Egito, a partir da 

necessidade de medida. Pois, ao escolher uma determinada unidade de medida, 

podemos ter que fracioná-la para chegar ao número que expressa o tamanho do 

objeto que queremos medir. Esse resultado pode ser apresentado na forma de um 

número decimal ou fracionário. 

Um trabalho com o Tangram possibilita uma inter-relação entre frações e 

geometria. O Tangram é um jogo antigo que surgiu no Oriente e consiste em sete 



peças. É formado basicamente por uma base quadrada dividida em cinco triângulos 

de tamanhos diferentes, um pequeno quadrado e um paralelogramo. Seu objetivo é 

conseguir montar diferentes formas, usando as sete peças.  

Pode-se propor aos alunos que construam 

seu próprio Tangram, seja com cartolina ou E.V.A, 

entre outros. A “receita” dessa construção pode ser 

abordada e discutida com eles, dependendo do 

nível de ensino. 

Pode ser uma oportunidade interessante para 

que comecem a compreender conceitos como 

“diagonal”, lado do quadrado, ponto médio de um 

segmento etc. 

Depois de construído, algumas propostas de 

atividades: 

1- Construir um barco ou outra das inúmeras 

figuras disponíveis em sítios da internet ou jogos 

comercializados, com as 7 peças, com ou sem as 

linhas, que mostram quais peças a serem 

encaixadas; 

 
 

2- Descobrir relações entre as peças: 

Construir a peça quadrada com os dois triângulos pequenos. 

Procurar obter outras possibilidades de equivalência entre as peças do 

quebra-cabeça. Analisar quais são as peças que compõem a figura, suas formas. 

 
Relacionar peças maiores e menores por meio da comparação, ou seja, da 

medida. Por exemplo: “quantas vezes um dos triângulos maiores cabe no quadrado 

do Tangram?” “A que parte do Tangram corresponde o triângulo maior?” “Quantas 

 

 
 

Construção de um Tangram 
 

Construir um quadrado de 16 cm de lado. 
Traçar uma das diagonais do quadrado 
(unir dois vértices não consecutivos) e o 
segmento de reta que une os pontos 
médios de dois lados. 
Traçar a outra diagonal até encontrar o 
segundo segmento de reta traçado. 
 

 
 
Repartir a primeira diagonal em quatro 
partes iguais. 
Traçar o segmento de reta que se mostra 
na figura 5. 
Por último, traçar outro segmento de reta 
conforme a figura 6. 
 

 



vezes o triângulo G cabe no triângulo maior?” “A que parte do triângulo maior 

corresponde o triângulo G?” “A que parte do Tangram corresponde à peça G?” 

“Quantas vezes a peça E cabe na peça G?” “A que parte do Tangram corresponde a 

peça E?” “Quais frações podem expressar essas relações?” 

Ainda com o quebra-cabeça, podem-se estabelecer relações entre áreas, a 

partir da definição de uma unidade de medida de área. Por exemplo, se a unidade 

escolhida for o triângulo menor (C), isso significa que sua área é igual a 1. A área da 

figura D será por sua vez igual a 2 unidades. E a área das demais figuras? E a área 

do quadrado do Tangram?  

Como podemos constatar, um quebra-cabeça pode oferecer inúmeras 

oportunidades de inter-relacionar distintos campos: medidas, números racionais, 

formas bidimensionais, percepção de figuras, entre outras possibilidades. 

 

3.4 Pensamento algébrico 

  

A escolha em falar de pensamento algébrico, em lugar de Álgebra apenas, 

mostra uma intenção. Queremos ampliar para os anos iniciais de escolaridade, a 

constituição desse pensar algébrico.  

Como mencionamos ao apresentar o Bloco de Conteúdos desse campo, há 

uma visão estreita, quase hegemônica, de que o estudo da álgebra deva se iniciar 

nos anos finais do Ensino Fundamental com a introdução de equações de 1º grau. 

Antes disso, nos anos iniciais, eram propostos alguns exercícios para descobrir o 

número escondido em uma expressão numérica, ou seja, o valor do quadradinho. 

Nesta proposta, enfatizamos a perspectiva de constituir os estudos algébricos 

a partir da atividade a ser realizada pelo aluno em tarefas de cunho exploratório ou 

investigativo, seja em contexto matemático ou extramatemático.  

Um exemplo desse trabalho é o adivinhar um número. Pode ser proposto 

como um jogo em que a característica do pensamento algébrico trabalhada é o 

desenvolvimento da capacidade de estabelecer relações. 

Pede-se que cada aluno pense um número, em seguida adicione 10 e depois 

subtraia 10, observando o que acontece.  

Ou, em um caso mais complexo:  



Pensar em um número. Multiplicar esse número por 6. Agora dividir por 2. 

Dividir o resultado por 3. Que número encontrou? 

Os alunos podem apresentar as operações que fizeram com diversos 

números. Depois de serem convidados a constatar o que acontece, passa-se à  

generalizar essas situações. A generalização é mais facilmente identificada no caso 

em que se apresentam as operações, mas estas não se realizam. Ou seja, registram 

o que fizeram sem efetuar os cálculos, apenas os indicam. Nesse sentido, para 

representar o que fizeram, sem que seja necessário, precocemente, recorrer à 

linguagem algébrica, pode-se estimulá-los a utilizar uma representação simbólica 

como a seguinte 

 
Ponte (2009) apresenta inúmeras sugestões de como trabalhar esses 

desenvolvimentos com os alunos. Afirma que, nos anos iniciais, sequências 

repetitivas são as mais simples e podem ser usadas para o trabalho inicial da 

procura de regularidades e da generalização. Enfatiza que, na sala de aula, podem 

ter diferentes explorações de acordo com o ano de escolaridade. Pode-se propor às 

crianças:  

(i) Continuar a representação da sequência (representando os termos 

imediatamente a seguir aos dados).  

(ii) Identificar a unidade que se repete ciclicamente. 

(iii) Descrever uma relação entre os termos da sequência e a sua ordem (com 

base no comprimento da unidade que se repete).  

(iv) Usar a relação entre o termo e a sua ordem na sequência para indicar o 

termo de uma ordem (geralmente mais distante) e para indicar a ordem de um termo 

dado.  

(v) Expressar essa relação em linguagem natural e simbólica (generalizar). 



 

Conforme o autor, os termos de uma sequência repetitiva podem ter apenas 

um atributo, como o tamanho, a cor, a orientação dos objetos, a forma, etc., como 

nos exemplos: 

 

 
Figura 7 – Exemplos de sequências repetitivas. Fonte: Ponte (2009) 

 

Esse trabalho deve ser feito convidando os alunos a expressarem, por escrito 

ou oralmente, o que observam. 

Um tipo de sequência é a que implica na compreensão da unidade que se 

repete. Os alunos podem fazer a representação de alguns dos termos da sequência, 

identificando a alternância entre os objetos que a formam, associando cada termo a 

uma posição na sequência.  

 
 

Outro tipo são as sequências que implicam em raciocínios multiplicativos: 

 
Figura 8 – Exemplo de sequência repetitiva com ideia de multiplicação. 

Fonte: Ponte (2009) 
 

A exploração dessas sequências propicia a compreensão da adição e da 

multiplicação. Para promover essa compreensão, o(a) professor(a) pode propor 

perguntas: “Quantos elementos têm as duas primeiras unidades?” (2 x 4) “Quantos 



elementos têm as quatro primeiras unidades?” (4 x 4) ; “Quantas unidades estão 

representadas?” (5); “Quantos triângulos estão representados?” (5 x 2) ; “E quantos 

retângulos?” (5 x 1). Essa situação pode, assim, contribuir para o desenvolvimento 

do raciocínio multiplicativo.  

A partir do 3.º ano, o(a) professor(a) pode sugerir a utilização de tabelas para 

registrar os dados da sequência identificados pelos alunos, por exemplo, o número 

total de retângulos ou de triângulos na sequência, após cada unidade:   

 
Figura 9 – Exemplo de tabela para registro. Fonte: Ponte (2009) 

 

A continuação do trabalho com sequências e a exploração de regularidades 

das sequências repetitivas são importantes para o desenvolvimento da capacidade 

de abstração. Pode-se solicitar, também, aos alunos que criem as suas próprias 

sequências. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, sugerimos que seja explorada a 

história da Matemática para que se possa ir construindo a compreensão tanto do 

caráter cultural da Matemática como da evolução do próprio pensamento 

matemático. 

Na publicação paradidática do professor Oscar Guelli (1994), o autor 

apresenta o método geométrico de resolução da equação do segundo grau 

desenvolvido por al-Khowarizmi, em seu livro Hisab al-jabr wa-al-muqabalah, em 830 

dC. Segundo Guelli, a palavra Al-jabr, que deu origem ao nome álgebra, significa 

restauração e refere-se à passagem de um termo para o outro lado da equação. A 

palavra muqabalah quer dizer redução ou equilíbrio e significa o cancelamento de 

termos semelhantes em lados opostos de uma equação. 

Al-Khowarizmi foi o mais brilhante matemático árabe de todos os tempos e, 

encorajado pelo califa, compôs uma obra sobre cálculos que auxiliassem nos casos 

de herança, legados, partições, processos legais e comércio.  



O exemplo a seguir ilustra o processo desenvolvido pelo matemático árabe 

para determinar uma raiz da equação  sem utilizar fórmulas: 

 
Quadro 8 – Processo Geométrico de Resolução de Equação do 2º grau 

 

Esse modo de proceder fornece-nos a raiz positiva da equação quando ela 

existe, portanto não pode ser generalizada. Entretanto, discutir com os alunos esse 

fato e instigá-los em vez de apresentar a fórmula de Bhaskara (um famoso 

matemático árabe) de modo pronto e acabado, contribui para a compreensão de que 

a Matemática, como conhecimento, foi se fazendo ao longo dos milhares de anos da 

cultura humana. Uma atividade decorrente dessa pode ser a de propor aos alunos 

que escrevam uma equação do 2º grau, a partir de situações em que se apresenta, 

por exemplo, uma representação e uma área: 



 
Segundo Guelli (1994), o desenvolvimento de uma fórmula que permitisse a 

resolução de qualquer equação de 2º grau, levou ainda centenas de anos, pois, 

apesar de Bhaskara ser capaz de resolver, sem recurso geométrico, equações que 

resultavam de problemas de juros e capitais, não dispunha de uma escrita simbólica 

que lhe permitisse uma generalização, que levasse a uma fórmula. 

Curiosamente, a relação que recebe seu nome, a fórmula de Bhaskara para a 

resolução da equação do 2º grau, é fruto de matemáticos de várias partes do mundo 

europeu. Trabalhando a partir da contribuição de um francês, Viète (1540 – 1603), 

esses cientistas desenvolveram a conhecida relação que permite encontrar as 

raízes, sejam positivas ou negativas, da equação. Viète elaborou um sistema de 

símbolos, representando as incógnitas por vogais e os coeficientes literais das 

incógnitas por consoantes, desenvolvendo, assim, a Álgebra simbólica. 

 

3.5 Grandezas e Medidas 

 

O campo das grandezas e medidas mostra-se privilegiado no que oferece de 

oportunidade de inter-relação de diversos campos matemáticos. Uma proposta de 

Modelagem Matemática pode ser desencadeada a partir de um tema gerador, 

tratando de situações que podem ser trabalhadas tanto na Matemática como em 

outras áreas. Para o desenvolvimento de projetos desse tipo, o(a) professor(a) 

poderá contar com a contribuição dos demais professores da escola possibilitando 

um trabalho integrado. 

Apresentamos, aqui, uma sugestão a partir de uma pergunta geradora, como, 

por exemplo: “Você sabe quanto come um elefante?”. O quadro ilustra alguns dados 



interessantes e foi retirado do material disponibilizado pelo Ministério da Educação 

para a formação continuada de professores de Matemática, Gestar II.  

A partir desses dados, podem-se propor desenvolvimentos por meio dos 

quais se dê o reconhecimento da Matemática no mundo dos alimentos e da saúde. 

Conceitos de números decimais, área, volume, equações, porcentagem e medidas 

podem ser tratados, contribuindo para o desenvolvimento de um pensamento crítico 

acerca de questões sobre nutrição e saúde. 

O quadro apresenta uma descrição sobre as refeições que diferentes animais 

fazem, relacionando com o peso do animal. 

 
Quadro 9 – Quantidade de alimentação de diferentes animais. Fonte: Gestar II 

 

A pergunta agora pode ser: “Será que uma abelha come mais do que um 

elefante?”. 

A partir dos dados apresentados, pode-se analisá-los construindo um gráfico 

de barras em que se relacione o peso médio do animal e a quantidade de comida de 

que ele precisa diariamente. Como estamos lidando com pesos em gramas e em 

toneladas (mil quilogramas), o gráfico pode ser desdobrado em dois, a partir de uma 

classificação dos animais maiores em um grupo e os menos pesados em outro 

grupo. Assim, pode-se fazer uma representação gráfica em quilos e outra em 

gramas. Dessa forma, estaremos utilizando escalas diferentes. 



A definição de escala que é a razão entre dois números, dois valores ou 

medidas, pode ser trabalhada por meio do recurso a uma malha quadriculada, 

convidando os alunos a reproduzirem, por exemplo, uma figura, aumentando-a duas 

vezes, ou três vezes, etc.  

É inerente ao processo de Modelagem Matemática esse ir e vir no 

conhecimento, seja ele matemático ou não. Isto é, em lugar de estabelecer um 

currículo linear, em que se ensina um conceito porque “mais tarde ele será 

necessário”, as próprias situações vão solicitando o desenvolvimento de outras 

ideias, como, aqui, a ideia de escala na construção dos gráficos que ajudem a 

relacionar o peso do animal e a quantidade de alimento que consome. 

Com esses gráficos construídos é possível identificar, pelo tamanho da 

coluna, o animal que come mais. Entretanto, essa relação pode ser mais precisa, se 

considerarmos para a construção do gráfico de coluna, em lugar do peso do animal 

e o peso de comida consumida por dia, a relação que definimos por meio de uma 

porcentagem. No caso, para cada animal, pode-se calcular a porcentagem do peso 

de alimento em relação a seu peso.  

Calculadas as porcentagens, torna-se possível representar a relação peso do 

animal/quantidade de comida, num mesmo gráfico. Agora é possível saber quem 

come mais, se a abelha ou o elefante. 

O próximo passo pode ser o de convidar os alunos a pesquisarem sobre sua 

própria alimentação. Para isso podem anotar o quanto comem em média por dia. O 

conceito de média pode ser construído a partir de anotações feitas durante uma 

semana. O próximo passo pode ser o de relacionarem o quanto comem com os 

dados relativos aos animais. 

Um desdobramento da atividade, caso seja oportuno, é o de levar uma 

balança para a sala de aula e verificar o quanto pesa o que cada um come na 

merenda escolar quando ela é composta de arroz/feijão, e/ou macarrão e/ou 

legumes, mingau, angu etc. Fazer uma tabela por grupo de 6 alunos cada. Calcular 

o peso médio de quanto come cada aluno no grupo. 

A partir do valor médio do grupo, considerando as médias dos demais grupos, 

discutir uma forma de determinar quanto cada um come, em média, na turma. 

Determinada a média da turma podem-se explorar algumas ideias, como quem 

come a mais do que a média, ou a menos, introduzindo, se for o caso, os sinais 

positivo ou negativo.  



A atividade com a alimentação dos animais pode ser ampliada para outras 

atividades, tais como: qual a qualidade dos alimentos que consumimos, como 

podemos calcular se estamos com o peso ideal, qual o papel das vitaminas e sais 

minerais em nossa dieta, etc. Cada uma delas implicará em pesquisas que podem 

ser desenvolvidas pelo(a) professor(a) com seus alunos.  

É adequado que, antes de propor esses trabalhos em sala de aula, o(a) 

professor(a) faça um planejamento que permita inter-relacionar, também, outras 

disciplinas escolares, contribuindo, assim, para que o currículo, efetivamente, atenda 

às demandas de uma proposta que concebe o conhecimento não mais como 

sequências lineares de diferentes campos, mas como rede, ou mesmo, como 

rizoma. (GALLO, 2011) 
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