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RESUMO

Este texto, ao enfocar o conteúdo de matemática, tem o objetivo de apresentar atividades realizadas
na disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática no curso de Pedagogia em
Arraias-TO. Entre os autores que fundamentaram o texto, estão Piaget (1978), Godoy e Santos,
(2012), Pacheco (2001), Gimeno Sacristán (2000) Hoffmann (2001), Farago (2003). Está estruturado
do seguinte modo: concepção de currículo, planejamento e avaliação pertinente ao ensino de
matemática. Destaca-se a ludicidade como recurso metodológico para dinamização das aulas e
aprendizagem dos educandos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Na
sequência, procede-se à apresentação das atividades desenvolvidas. Salienta-se, todavia, que os
debates no campo da Educação e na área da Matemática não podem imiscuir-se da complexidade dos
aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais, especificamente na definição de temas e
conteúdos prioritários relativamente à educação escolar e ao papel do Estado.

Palavras-chave: Trabalho pedagógico. Ensino de matemática. Currículo.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/trabalho_pedagogico_e_curriculo_na_educacao_matematica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



1 INTRODUÇÃO

Os debates sobre a relevância da educação para o crescimento do país têm sido acentuados. O
binômio educação/desenvolvimento aparece nos artigos e demais produções acadêmicas e também
na mídia. Entretanto, o país não alcançará o almejado crescimento caso a prática docente em sala de
aula não esteja sustentada no conhecimento consistente, na escolha e utilização de metodologias
articuladas às peculiaridades dos educandos, na problematização, na coparticipação, na troca de
experiências e no diálogo entre educandos e professores.

Zamborlini (2007) afirma que um dos maiores problemas na formação de docentes no Brasil é a
orientação descontextualizada da realidade contemporânea com que essa formação se desenvolve.

Nesse sentido a Resolução nº 02, de 1º de julho de 2015, estabelece as diretrizes curriculares
nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduado e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. O art. 5º
do capítulo II define educação como “processo emancipatório e permanente” e ressalta a importância
de reconhecer a especificidade do trabalho docente, que “[...] conduz a práxis, compreendida como
expressão da articulação entre teoria e prática”. Ademais, considera-se a relevância das “[...]
dinâmicas pedagógicas que contribuem para o exercício profissional e o desenvolvimento do
profissional do magistério por meio de visão ampla do processo formativo” (inciso IV).

O perfil e a formação do profissional devem considerar que ele competirá em um mercado de
trabalho cada vez mais saturado, competitivo e excludente, o que leva o docente a buscar melhor
qualificação e conhecimento, para, assim, ocupar seu espaço. Sobre o perfil profissional do professor
no contexto atual, Alonso (2007, p. 46) enfatiza a capacidade de tomar decisões, de “[...]
diagnosticar, problemas, de reflectir e investigar sobre eles, construindo uma teoria adequada (teorias
práticas) que orientem a tomada de decisões”.

Salienta-se, todavia, que os debates no campo da Educação e na área da Matemática não podem
imiscuir-se da complexidade dos aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais, especificamente
na definição de temas e conteúdos prioritários relativamente à educação escolar e ao papel do Estado.

2 TRABALHO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

Na Grécia Antiga, berço da matemática, somente um pequeno grupo de pessoas tinha acesso ao
conhecimento formal, as quais eram denominadas escribas. A construção do conhecimento
matemático nos dias atuais não está distante do contexto da Grécia Antiga. Tem-se o entendimento
de que só alguns se apropriarão de tal conhecimento tido como complexo e difícil.

O conhecimento é uma construção que começa a ser elaborada desde a infância, por meio de
interações sujeito (aprendente) com os objetos que busca conhecer, seja do mundo físico, seja do
cultural. Segundo Piaget (1978), o conhecimento resulta de uma interação entre o sujeito que
conhece e o objeto a ser conhecido. Para ele, a aprendizagem é um processo de aquisição de
conhecimentos específicos ou de ações, em razão da experiência. De acordo com Piaget, existem três
formas de conhecimento – conhecimento físico, social e lógico-matemático – que, aqui neste estudo,
nos interessam:

• O conhecimento físico em que o sujeito explora os objetos — Para a construção desse
conhecimento, é imprescindível a existência de uma estrutura lógico-matemática, no intuito de
incorporar novas observações em relação ao conhecimento que já existe.

• O conhecimento lógico-matemático — Nele o sujeito estabelece novas relações com os
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objetos, as quais estão em sua mente; portanto, não têm existência na realidade externa.
• O conhecimento por meio das ações e da interação com outras pessoas — É transmitido e

estruturado com base em informações no consenso social.
De acordo com o modelo epistemológico criado por Piaget, o conhecimento não está nem no sujeito
nem no objeto, mas ocorre mediante a interação sujeito/objeto.

[...] o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito
consciente de si mesmo nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do
sujeito) que a ele se imporiam. O conhecimento resultaria de interações que
se produzem a meio caminho entre os dois, dependendo, portanto, dos dois
ao mesmo tempo, mas em decorrência de uma indiferenciação completa e
não de intercâmbio entre formas distintas (PIAGET, 1978, p. 6).

Há uma relação de mediação entre o sujeito que deseja apropriar-se do conhecimento e o objeto do
conhecimento num intenso movimento que se constitui na assimilação e acomodação. No momento
denominado assimilação, toma-se o objeto de estudo numa perspectiva de apreensão para a então
acomodação, que significa a reflexão, cujo objetivo é construir o conhecimento, investigá-lo,
questioná-lo e, portanto, compreendê-lo. Mas, para que o conhecimento seja construído, é necessário
que as informações sejam analisadas, estudadas, checadas, ou seja, que haja a ação humana.

O conhecimento a ser trabalhado nas disciplinas faz parte do currículo. Entendemos que o currículo é
constituído do conhecimento acumulado pelas gerações e sistematizado via políticas públicas
organizadas no currículo oficial, ou seja, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Estes apresentam a caracterização da área de estudo, os
conteúdos, os objetivos, as orientações didáticas[1]. Ressalta-se que, de acordo com os PCN de
Matemática para o ensino fundamental, “[...] o significado da Matemática para o aluno resulta das
conexões que ele estabelece entre ele e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das
conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos” (BRASIL, 1997, p. 20). Os PCN
“[...] preconizam que o tratamento dos conteúdos em compartimentos estanques e numa rígida
sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e
destacadas” (BRASIL, 1997, p. 19-20).

Na educação infantil, as orientações acerca do currículo expressam-se na forma como as instituições
efetivam a função sociopolítica e pedagógica. Depreende-se que o currículo na educação infantil tem
o dever de:

• Assegurar o cuidar e o educar que se manifestam numa vivência saudável com o acesso aos
bens culturais, saberes e conhecimentos de diferente natureza, estando os conteúdos
matemáticos aí inclusos.

• Garantir as especificidades, singularidades da criança e do contexto social em que ela vive.
• Experienciar situações do seu dia a dia, cantar, pular, semear, brincar, manusear materiais

concretos, tocar, sentir, estabelecer relações de comparação entre os elementos da natureza.
• Socializar descobertas com os colegas e familiares.
• Construir novas formas de sociabilidades e de subjetividade comprometidas com a ludicidade

e a democracia, entre outras.
Assim, o currículo na educação infantil preconiza articular os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural por meio de práticas planejadas e
permanentemente avaliadas que estruturam o cotidiano das instituições. Todavia, na prática docente,
nem sempre esse tratamento estabelecido no currículo oficial é efetivado. Essa compreensão é
importante porque o ensino da matemática precisa romper com práticas convencionais e
desconectadas da realidade vivenciada pelos educandos.

As discussões acerca do currículo na área da Matemática têm tido espaço singelo no âmbito
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acadêmico. É uma área que necessita de pesquisa, considerando que estamos tratando da Educação
Matemática. O estado da arte mostra a existência de poucos trabalhos em Educação Matemática que
abordam o currículo. De acordo com Godoy e Santos:

Refletindo sobre os conteúdos matemáticos, ou melhor, sobre os
conhecimentos e saberes matemáticos, eles poucos, ou quase nada, sofreram
alterações ao longo do século XX, no que tange aos documentos curriculares.
As mudanças que ocorreram estiveram relacionadas à elaboração de novas
metodologias para trabalhar e desenvolver esses saberes, em consonância
com as finalidades educacionais (GODOY; SANTOS, 2012, p. 274).

Destacamos que o currículo pode ser compreendido como “[...] uma sequência ordenada, e como
noção de totalidade de estudos” (PACHECO, 2001, p. 15-16) e também “[...] uma prática pedagógica
que resulta da interação e confluência de políticas, administrativas, econômicas, culturais, sociais,
escolares, na base das quais existem interesses concretos e responsabilidades compartilhadas”
(PACHECO, 2001, p. 20). A concepção de currículo assumida é a de construção social. Segundo
Gimeno Sacristán (2000), “[...] o currículo é um dos conceitos mais potentes, estrategicamente
falando, para analisar como a prática se sustenta e se expressa de uma forma peculiar dentro de um
contexto escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 30).

Quando assumimos esse conceito, apoiamo-nos na compreensão de que ele é constituído tanto dos
conteúdos da área de conhecimento quanto das experiências e dimensões éticas, estéticas, políticas,
ideológicas, pedagógicas, econômicas, culturais e sociais. O posicionamento aqui defendido
remete-nos à participação dos sujeitos envolvidos, o que repercute significativamente no processo de
ensino e aprendizagem. Para Veiga (1996) “[...] o ensino é uma prática social concreta, dinâmica,
multidimensional, interativa, sempre inédita e imprevisível” (p. 79). O autor também considera o
ensino um “[...] processo complexo que recebe influência de aspectos econômicos, psicológicos,
técnicos, culturais, éticos, políticos e estéticos” (p. 79). A esse respeito, Hernandez ensina que a
escola deve ter coragem para

[...] transgredir a visão do currículo escolar centrada nas disciplinas,
entendidas como fragmentos empacotados em compartimentos fechados, que
oferecem ao aluno algumas formas de conhecimento que pouco têm a ver
com os problemas dos saberes fora da Escola, que estão afastados das
demandas e que diferentes setores sociais propõem à instituição escolar [...]
(HERNANDEZ, 1998, p. 12).

Ao considerarmos os apontamentos de Veiga (1996) e Hernandez (1998), compreendemos que, no
espaço sala de aula, o currículo se manifesta de diferentes modos, uma vez que temos a presença dos
alunos com ricas e diversificadas experiências de vida, com saberes e fazeres que precisam ser
incorporados ao trabalho pedagógico. É tarefa do professor reconhecer a existência desses modos
para organizar seu trabalho. Dominguez (1985, p. 27), apoiado em John Goodlad, reitera essa visão,
ao trazer as seguintes concepções de currículo: a) currículo formal ou prescrito como o que definido
de forma normativa, ou seja, nos documentos oficiais; b) currículo operacional, o que é efetivado em
sala de aula; c) currículo percebido – o que o professor afirma desenvolver; d) currículo
experenciado – que é percebido/sentido pelos alunos e ao que eles reagem.

Depreende-se que tanto para ensinar quanto para aprender matemática e dar significado aos
conteúdos, o estabelecimento de relações é essencial. Uma das maneiras de trabalhar nessa
perspectiva é a valorização do saber da experiência, seja como aluno, seja como professor. Porém,
faz-se necessária a ruptura com procedimentos mecânicos descontextualizados, sem sentido nem
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aplicabilidade à vida.

Exige ainda refletir sobre esses saberes oriundos da experiência e a maneira como eles podem ser
incorporados ao currículo e mobilizar-se, no sentido de aliar o conhecimento culturalmente
sistematizado aos saberes da experiência gerando a práxis. No entendimento de Charlot:

Analisar a relação com o saber é estudar o sujeito confrontado à obrigação de
aprender, em um mundo que ele partilha com os outros: a relação com o
saber é relação com o mundo, relação consigo mesmo, relação com os outros.
Analisar a relação com o saber é analisar uma relação simbólica, ativa e
temporal. Essa análise concerne à relação com o saber que um sujeito
singular inscreve num espaço social (CHARLOT, 2000, p. 78-79).

Portanto, é preciso assumir que o currículo em sala de aula é uma construção social e avaliação
endossa e legitima ou não o planejamento, compreendido como ação pedagógica que parte de uma
intenção assentada em opções político-pedagógicas, tendo como ponto de partida o que fazer, ou
seja, a referência constante são as situações didáticas. Estas têm como eixo delimitador os aspectos
social, cultural, econômico e político que envolvem os partícipes do ensino e da aprendizagem. Sob
essa vertente, é possível refletir acerca da utilização de atividades lúdicas no ensino de matemática.

O desafio do professor consiste em realizar o planejamento dos conteúdos curriculares de
matemática, ou seja, estruturar a prática pedagógica. Nesse sentido, para um bom planejamento,
consideramos pertinente:

a. Realizar um diagnóstico considerando a faixa etária para levantar o nível cognitivo e
estabelecer o conhecimento prévio dos educandos.

b. Estimular a pesquisa incentivando os educandos a utilizar recursos tecnológicos, leitura e
análise de contas de água, energia, observação de códigos de barra, elementos da natureza e do
contexto social que contêm informações afetas à área da Matemática.

c. Retomar temas estudados anteriormente que podem ser incorporados a novas informações
como meio de ampliação e aplicação dos conteúdos matemáticos, num trabalho em espiral.

d. Problematizar e contextualizar os conteúdos matemáticos buscando as relações entre os
conceitos, a fim de enxergá-los no cotidiano de vida.

e. Avaliar considerando as situações vivenciadas, experienciadas, estabelecendo critérios de
modo contínuo e buscando, com os educandos, refletir sobre as situações desencadeadas.

O processo de ensino pautado nesses aspectos requer avaliação contínua, que permite ao professor e
ao educando observar cuidadosamente as ações empreendidas, explicitando os acertos, analisando os
erros e refazendo o percurso.

Em sua essência, um educador reflexivo é mediador de uma educação
reflexiva, à medida que compartilha com o aluno sentimentos e descobertas,
enfrenta com ele dúvidas e obstáculos, sugere e acata sugestões de novas
direções. Não apenas aponta a direção aos alunos. Mais do que isto,
acompanha-os em seus percursos, vivendo a magia do inesperado
(HOFFMANN, 2001, p. 172).

O ensino de matemática envolvendo o lúdico apoia-se no currículo como construção social que é
experienciado, articulado e certificado pela avaliação formativa, conforme explicita Silva (2001), ao
afirmar que as teorias relacionadas à avaliação formativa pressupõem a “[...] construção de um novo
sentido para a atividade de estudo, através da relação pedagógica, pode ocorrer quando o professor é
capaz de promover ações que envolvam o aluno com sua aprendizagem” (p. 75). Para dar um novo
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sentido à atividade de estudo, na visão do autor, é preciso oportunizar aos alunos

[...] desafios passíveis de serem enfrentados, quando colocado diante de um
novo conhecimento. Numa perspectiva didática ativa, tais desafios significam
um trabalho pedagógico estruturado por perguntas ou problemas que levem o
aluno a raciocinar, resolver suas dúvidas de compreensão. Para isso, é
importante que tais atividades venham acompanhadas de orientações
adequadas e que, de forma coletiva, os alunos encontrem as respostas aos
desafios propostos (SILVA, 2001, p. 75).

Nesse sentido, para a inserção de atividades com caráter lúdico, é necessário refletir sobre o objetivo
e a natureza do ensino de matemática. O cerne para o trabalho é a apropriação do conhecimento que
subsidia o planejamento, que é a manifestação do currículo certificado pela avaliação.

O lúdico na formação docente

A formação inicial oportunizada pelo curso de graduação em Pedagogia não pode estar alheia ao
conhecimento e particularidades que envolvem o conhecimento previsto no currículo da educação
infantil e ensino fundamental, tampouco ao educando. Desse modo, é papel do curso capacitar o
acadêmico com os conhecimentos e habilidades para que ele exerça com segurança sua função de
ensinar. Entendemos que

[...] a tarefa mais fundamental do professor é semear desejos, estimular
projetos, consolidar com arquitetura de valores que os sustentem e,
sobretudo, fazer com que os alunos saibam articular seus projetos pessoais
com os da coletividade na qual se inserem, sabendo pedir junto com os
outros, sendo, portanto, competentes (PERRENOUD et al., 2002, p. 154).

O curso de formação precisa trabalhar os conteúdos curriculares, teóricos e práticos assentados no
conhecimento, respeitando as características da faixa etária dos educandos. O aluno da graduação,
em sua prática pedagógica, partirá das situações vivenciadas em sua formação inicial.

Quanto à formação de professores, é fundamental que o trabalho deles promova a utilização de
desafios, situações-problema, jogos para a apropriação do conhecimento de modo mais tranquilo. O
temor à matemática é sentido pelos alunos antes mesmo de seu ingresso na escola, talvez devido a
práticas extremamente distantes e descontextualizadas de sua aplicabilidade no contexto de vida.

Compreendemos, partindo dos pressupostos até aqui apresentados, que atividade com caráter lúdico
requer espaço para a construção do conhecimento à medida que possibilita pensar, imaginar e criar.
Nessa linha de raciocínio, destacamos que articular a abordagem lúdica ao trabalho em Educação
Matemática com educandos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental requer
primeiramente tanto situar a concepção de espaço lúdico quanto garantir esse espaço. O conceito de
espaço lúdico defendido por Schlee (2001) apoiou este estudo. De acordo com o autor:

Pode-se chegar à definição de Espaço Lúdico como qualquer extensão
limitada em três dimensões destinada a atividades lúdicas, quer dizer aos
jogos, aos brinquedos e às brincadeiras. Sendo assim, são considerados como
espaços lúdicos os estádios, os ginásios, os parques, as praças, os jardins,
entre outros – espaços comuns, construídos para o desenvolvimento das
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chamadas atividades esportivas e/ou recreativas. São fundamentalmente
espaços lúdicos, as salas de jogos, as ludotecas e, mais recentemente, as
brinquedotecas – cujas funções precípuas acabam estipulando a natureza do
espaço (SCHLEE, 2001, p. 45-46).

Por outro lado, é possível realizar atividades envolvendo a ludicidade, mesmo não tendo o espaço
adequado, porém requer do professor ressignificar o espaço sala de aula. De nosso ponto de vista,
atividades matemáticas utilizando as situações do dia a dia dos educandos de forma lúdica podem
facilitar a aprendizagem, mesmo porque a “[...] matemática é uma ciência em evolução e tem se
construído como resposta às perguntas traduzidas por outros tantos problemas, e o aluno deve ser
capaz não só de reproduzir, mas ressignificar situações novas para resolver novos problemas”
(FICAGNA; ZORZI, 2010, p. 98-99).

Nessa linha de raciocínio, é fundamental abordar outras possibilidades de trabalhar a matemática por
meio do lúdico, construindo situações de aplicabilidade do conteúdo matemático com jogos
didático-pedagógicos, relacionando as situações-problema ao cotidiano de vida, ou seja,
matematizando os problemas. Borin (1995, p. 8) assevera que “[...] a atividade de jogar, se bem
orientada, tem papel importante no desenvolvimento de habilidades de raciocínio como organização,
atenção e concentração, tão necessárias para o aprendizado, em especial da Matemática, e para
resolução de problemas em geral”.

Entendemos que matematizar é imprimir à matemática o grau de presença nos elementos do
cotidiano (BARBOSA, 2009) e que a matemática se faz presente na vida dos sujeitos envolvidos no
processo educativo. Trazer os conhecimentos matemáticos vivenciados pelos alunos e
problematizá-los contribui na aprendizagem. Ao contribuírem para o processo de aprendizagem, as
atividades lúdicas emancipam os educandos. Na sequência, são apresentadas as atividades
desenvolvidas.

Relato das atividades desenvolvidas na disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de
Matemática do curso de Pedagogia em Arraias (TO)

A disciplina possui uma carga horária de 60 horas, das quais 45 horas teóricas e 15 horas de
atividades práticas. A ementa aborda a Educação Matemática com destaque para a elaboração e
análise de práticas e enfatiza:

• a visão histórica e epistemológica do conhecimento matemático;
• a função social dos conteúdos matemáticos;
• o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos na educação infantil e no

ensino fundamental;
• a elaboração de propostas (plano de aula);
• a avaliação da aprendizagem matemática;
• a linguagem matemática como forma de interpretar o mundo;
• a matemática e o cotidiano;
• a relação conteúdo/metodologia;
• a educação matemática: elaboração e análise de práticas.

Ao longo do semestre, os tópicos foram desenvolvidos, sendo dada a fundamentação teórica e, na
sequência, a atividade prática. Partimos da compreensão do conceito de matemática. De acordo com
Groenwald:

O enfoque histórico é uma proposta metodológica que permite ao aluno
descobrir a gênese dos conceitos e métodos que aprenderá em aula. Em
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outras palavras, este enfoque permitirá ao aluno fazer relação das idéias
matemáticas desenvolvidas em sala de aula com suas origens. O
conhecimento da história da matemática proporciona uma visão dinâmica da
evolução dessa disciplina, buscando as ideias originais em toda sua essência
(GROENWALD, 2004, p. 47).

Compreendemos que a história da matemática é fundamental para efetivar o currículo escolar nessa
área, pois aponta a relação entre essa área de conhecimento e as civilizações e facilita ao educando a
compreensão de sua utilidade no contexto de vida, ao mostrar que a construção do conhecimento
nessa área se apoia em momentos históricos vividos pela humanidade. No entendimento de Farago:

A história da matemática constitui um dos capítulos mais interessantes do
conhecimento. Permite compreender a origem das idéias que deram forma à
nossa cultura e observar também os aspectos humanos do seu
desenvolvimento: enxergar os homens que criaram essas idéias e estudar as
circunstâncias em que elas se desenvolveram. Assim, esta história é um
valioso instrumento para o ensino aprendizado da própria matemática.
Podemos entender porque cada conceito foi introduzido nesta ciência e
porque, no fundo, ele sempre era algo natural no seu momento (FARAGO,
2003, p. 17).

Revela tanto as necessidades quanto a preocupação de diferentes culturas e disso se depreende a
conexão dos conceitos com a história, como informação no campo cultural, sociológico e
antropológico. Podemos dizer que, nessa perspectiva, é um instrumento de identidade cultural. De
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:

A História da Matemática está entrelaçada com a história e o
desenvolvimento das civilizações, e nessa linha de pensamento que vários
pesquisadores apontam a história da matemática como uma ferramenta capaz
de contribuir no processo de ensino aprendizagem da matemática, pois ela
pode ser relacionada com várias situações dentro da construção do
conhecimento (BRASIL, 1999, p. 42).

O estudo sobre a Matemática e Processo de conhecimento, História da Matemática no Ensino da
Matemática, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1997, 1999), e a
formação matemática de professores dos anos iniciais do ensino fundamental em face das novas
demandas brasileiras de Edda Curi (2005) trouxeram as seguintes informações:

• É possível utilizar unidades de medida que não são padrão, como as partes do corpo ou de
objetos do dia a dia.

• Ao trabalhar a resolução de problemas, é preciso reconhecer e identificar o raciocínio lógico,
ou seja, o caminho feito pelo educando, identificando vestígios de criticidade, criatividade,
compreensão.

• Valorizar a realidade social significa criar problemas que retratem situações do cotidiano dos
educandos.

• O professor precisa ter conhecimento do conteúdo a ser trabalhado, do nível de maturidade e
desenvolvimento dos educandos.

Para a realização das atividades práticas, a turma foi dividida em sete grupos e foram organizadas
miniaulas, utilizando material concreto. Cada grupo foi responsável pela abordagem do ensino de
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matemática em uma modalidade de ensino desde a creche até o quinto ano do ensino fundamental.
Os grupos utilizaram material concreto e até os recursos tecnológicos, calculadora celular, notebook
com acesso à rede para busca de informações.

A compreensão de que na dinâmica ensino/aprendizagem os diversos
elementos estão conectados entre si produzindo novos elementos, deixa
evidente a dimensão coletiva do processo de construção de conhecimentos e
nos obriga a pensar a prática na ótica da interação. Mesmo quando há
proposta individual, sua realização tem uma forte presença e interferência do
coletivo e a turbulência é tão pertinente quanto à ordem (ESTÉBAN, 2001, p.
173).

Miniaulas

As miniaulas e tudo quanto foi desenvolvido tiveram as seguintes questões norteadoras:

• Como a criança/aluno aprende?
• Cada criança/aluno tem seu jeito de aprender.
• Primeiros anos de vida: sentidos da ação motora sobre o ambiente.
• Por meio dos esquemas de ação – criança/aluno descobre o prazer de fazer acontecer.
• Criança/aluno aprende a fazer algo e sente prazer – repete ação.
• O prazer de conseguir fazer é o motor da aprendizagem.

Músicas

A utilização de músicas também foi abordada pelos acadêmicos. Foram vivenciadas atividades
utilizando parlendas e músicas infantis, quebra-cabeça com figuras geométricas e também com letras
de músicas relacionadas ao sistema de numeração e geometria. Com a letra da música “Aquarela”, de
Toquinho/Vinicius de Moraes/G.Morra/M.Fabrizio, os alunos, ao utilizarem EVA, papel color set e
cartolina, giz de cera, tesoura e marcador permanente preto e vermelho, confeccionaram a figura do
sol. Essa atividade proporcionou trabalhar cores, forma, proporção, textura.

Material dourado

Foi apresentado o material dourado e manuseado no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) e
informado que inicialmente o material dourado era conhecido como “Material das Contas Douradas”.
O uso do material dourado foi bastante explorado. Inicialmente, os acadêmicos tiveram contato com
o material e, em seguida, fizeram levantamento de possibilidades de uso com os alunos da educação
infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Foram realizados jogos livres, em que cada grupo
elaborava uma forma de utilizar, relacionava ao conteúdo de matemática e socializava com a turma.
Consiste em uma atividade exploratória e de reconhecimento das potencialidades do material.

Em seguida, iniciaram o estabelecimento de relações entre as peças. Nessa etapa, houve as seguintes
perguntas: Quantos cubinhos vão formar uma barra? Quantos formarão uma placa? Quantas barras
são necessárias para formar uma placa? Momento de problematização.

Na sequência, foi realizado um ditado, com o objetivo de relacionar cada grupo de peças ao seu valor
numérico. Com cartões com números mostrados um de cada vez, os acadêmicos do grupo
responsável pelo trabalho com esse material (simulando o professor) pediam aos demais que
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fizessem a atividade solicitada, ou seja, que mostrassem as peças correspondentes, utilizando a
menor quantidade delas.

As trocas foram exploradas uma vez que permite trabalhar com sistema decimal e pode ser um meio
mais tranquilo de o aluno compreender as características do sistema decimal. Como tarefa,
exploravam-se os agrupamentos na base 10 e em outras. Também se explorou o cálculo mental. O
objetivo do jogo das trocas é compreender os agrupamentos de dez em dez (dez unidades formam
uma dezena, dez dezenas formam uma centena, etc.), característicos do sistema decimal. Preencher
tabelas conforme o valor posicional e fazer comparações de números, fazer ordenação de números
explorando a sequenciação e ordem. Também permite identificar a compreensão de quantidade.
Permutar cubinhos por barras, explorar sequência numérica explorando antecessor e sucessor. Nessa
atividade, pode-se propor a criação de um trem de ferro. O primeiro vagão é um cubinho. O vagão
seguinte terá um cubinho a mais que o anterior e assim por diante. O último vagão será formado por
duas barras. Esta atividade contribui também para melhor compreender o valor posicional dos
algarismos na escrita dos números.

Blocos lógicos

Os blocos lógicos foram outro material explorado nas apresentações dos grupos. Esse material é
bastante utilizado na educação infantil e mostra que a aprendizagem matemática envolve o
conhecimento físico que ocorre quando o aluno manuseia, observa e identifica os atributos de cada
peça.

O lógico-matemático ocorre quando a criança usa esses atributos sem ter o material na mão
(raciocínio abstrato). Um jogo de blocos lógicos contém 48 peças divididas em três cores (o amarelo,
o azul e o vermelho), quatro formas (círculo, quadrado, triângulo e retângulo), dois tamanhos (grande
e pequeno) e duas espessuras (fina e grossa).

Tangran

Para o trabalho com o Tangran, foi discutido o que é, como surgiu e como é feita a problematização.
O que sabemos? É um jogo chinês. Pode-se transformar em várias formas. Ele tem sete peças. Pode
ser colorido ou preto e branco. É um jogo legal. Pode ser feito em qualquer papel. Algumas
atividades são realizadas com facilidade, outras não. Foi um espelho que caiu e se transformou no
jogo. Transforma-se em formas especiais. O que queremos saber? Por que tem o nome Tangran?
Tem que usar as sete peças? Por que tem sete peças? Por que ele é colorido? Por que se transforma
em várias formas? O que podemos fazer? Em matemática, trabalhamos com a geometria usando as
formas geométricas do Tangran, com figuras planas e com os sólidos geométricos; em português,
usamos os nomes das figuras geométricas, trabalhamos as regras de acentuação, com as peças
construímos letras e classificamos as palavras quanto a sua acentuação.

História em quadrinhos

Por meio de http://pt.slideshare.net/mc29/as-histrias-em-quadrinhops-nas-aulas-de-matemtica , foram
discutidas as possibilidades de trabalhar os conteúdos matemáticos com base em histórias em
quadrinhos. Esta atividade colaborou para a compreensão de atividades envolvendo a linguagem,
ideias matemáticas, classificação, seriação, geometria, espaço e forma, medidas, números,
problemas, cálculo mental, entre outros.
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Embalagens e rótulos

Ao utilizarmos rótulos, caixas de fósforo, de bombom, de leite, de pasta dental, lata de doce, litros de
óleo, fizemos comparações e verificamos quantidade, volume, identificação de marcas, descrição das
características do material, cores, exploração das letras que aparecem nos rótulos das caixas, igual,
menor, maior, menor, menos e mais, metade e inteiro, tamanho e peso.

Parlendas

Para o trabalho na educação infantil, exploramos alguns textos, como as parlendas (A galinha do
vizinho bota ovo amarelinho) e, em seguida, houve proposição de leitura e exploração do texto para
identificar os conhecimentos matemáticos. Portanto, foram trabalhados dobradura, estudo sobre
alimentação, habitat da galinha (quantos ovos elas põem por dia, quanto tempo os ovos levam para
serem chocados), exploração da seriação e quantificação, com atividades envolvendo vizinhos,
sequência, par, dobro.

Plataforma Moodle

O plano de ensino e os textos foram disponibilizados no site institucional da UFT, o Modular Object
– Oriented Dynamic Learning Environmente – Moodle.

O ambiente foi utilizado como meio para debates, fóruns, chats, postagem de atividades, imagens,
charges e textos para enriquecimento do conteúdo. Possibilitou a participação nos fóruns para a
construção do conhecimento acerca dos conteúdos da disciplina Fundamentos e Metodologia do
Ensino de Matemática.

O ambiente Moodle foi um meio de realizar a interdisciplinaridade entre as áreas de estudo da
pedagogia, o que foi viável por meio dos estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica
acerca do processo educativo na educação básica. A disciplina apoiou-se nos princípios da
interdisciplinaridade, uma vez que analisou o conhecimento veiculado na escola e o trabalho
executado pelos profissionais que nela atuam, razão pela qual se estabelece o diálogo entre as áreas
do conhecimento no campo da pedagogia, tais como: o planejamento, a gestão dos processos
educativos, a didática, as políticas públicas, a avaliação, as teorias pedagógicas, as metodologias,
entre outras. “A gestão do conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos são agentes da arte
de problematizar e interrogar, e buscam procedimentos interdisciplinares capazes de acender a chama
do diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas” (BRASIL, 2010, p. 24).

No primeiro Fórum “Aprendizagem Matemática”, procurou-se identificar a compreensão que os
alunos tiveram dos textos trabalhados em sala de aula – A História da Matemática no Ensino da
Matemática e Processo de conhecimento –, apresentadas as imagens com a seguinte tarefa: veja o
diálogo que a história em quadrinhos apresenta. Qual a relação da mensagem com o ensino do
conteúdo de matemática?

Nas respostas e atividades dos alunos, verificou-se a existência explícita, às vezes implícita, da
importância do lúdico no trabalho com a matemática. Nas miniaulas, foram apresentados jogos de
exercícios caracterizados pela repetição, jogos simbólicos geralmente utilizados depois dos jogos de
repetição, jogos que enfatizam as regras e normas. Essa vivência acontece mediante os saberes,
gostos, costumes que se alinhavam nos tempos e espaços da escola, norteadores da educação para
toda a vida, que, num movimento cíclico de articulação com conhecimento, possibilitam o uso da
criatividade. O trabalho com o conteúdo de matemática precisa articular o conhecimento
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sistematizado e o conhecimento empírico do dia a dia, o saber da experiência, ponto de partida para a
aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As miniaulas apresentadas pelos alunos do curso de Pedagogia revelaram que o lúdico desperta o
interesse, a curiosidade e que se deve pensar cuidadosamente o planejamento e sistematização dos
conteúdos matemáticos. O professor que atua na educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental deve ressignificar sua função no processo de ensino e aprendizagem e ser consciente de
que o educando o tem como modelo. Desse modo, é preciso:

• Empregar desafios de movimentos preparados pelo professor, para ajudar os educandos a
atingir uma meta específica.

• Incentivar os educandos a descobrir soluções para as diferentes situações propostas.
• Guiar o educando ao longo de uma série progressiva de etapas que levam aos resultados

desejados ou à meta do desafio, por meio de perguntas ou afirmações curtas.
• Incentivar os educandos a elaborar o maior número possível de soluções, desde que elas

satisfaçam os critérios estabelecidos pelo professor.
As atividades realizadas na disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática do
curso de Pedagogia confirmaram o que o aporte teórico sobre o trabalho pedagógico, currículo,
avaliação e atividades lúdicas aborda, assim sistematizado por Hoffmann:

Todas as crianças e jovens estão sempre em processo de aprendizagem.
Entretanto, as oportunidades que a escola lhes oferece podem significar
barreiras ou melhores caminhos para tal processo. As ações avaliativas
podem ser exercidas como pontes em seu trajeto ou como pontos fixos de
chegada, favorecendo ou interrompendo um processo natural de vida
(HOFFMANN, 2001, p. 27).

Mediante as situações vivenciadas na disciplina, constatou-se que a aula flui de modo prazeroso,
estimulando o interesse dos acadêmicos que têm melhor participação, quando são utilizados desafios,
jogos, truques, brincadeiras. Se adultos se sentem melhores com esse procedimento, possivelmente
também os educandos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Outro aspecto interessante foi a rapidez com que os acadêmicos aderiram à proposta de trabalho por
meio de atividades lúdicas. As dificuldades detectadas relacionaram-se à forma como tiveram
contato com disciplina, quanto à concepção que a maioria tem do ensino de matemática. Queremos
dizer que a visualização do conteúdo está fortemente ligada à crença de que é muito difícil aprender e
poucos conseguem. Possivelmente essa visão esteja relacionada à forma fragmentada com que os
conteúdos são trabalhados – a falta de sentido, de utilidade – e desconectada do projeto de vida das
pessoas. Tal conhecimento parece restrito apenas aos professores da área, únicos detentores do saber,
inclusive desmerecendo outras áreas, conforme a compreensão dos alunos da disciplina, o que acaba
ocasionando dificuldade para a apropriação do conhecimento por parte do educando.

A vida é permeada de conhecimentos matemáticos pouco valorizados na academia e bastante
utilizados no dia a dia, que dão sentido e significado à vida. Quem disse que matemática tem que
causar dor? Ademais, quando as portas das salas de aula se fecham, cada professor de matemática, de
acordo com as suas ideologias, crenças, concepções e formação, faz o que julga conveniente para
seus alunos. Nessa perspectiva, o que foi vivenciado no espaço sala de aula sugere: a) ampliação da
carga horária da disciplina; b) utilização da interdisciplinaridade; c) trabalho por meio de projetos de
ensino; e c) criação de grupos de estudo, seminários de debate sobre as contribuições do uso do

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/trabalho_pedagogico_e_curriculo_na_educacao_matematica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



lúdico em processos de ensino e aprendizagem em matemática. Se isso é bom ou ruim, ou se
resultará em melhores resultados, não o sabemos, mas merece ser pesquisado.
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TRABALHO PEDAGÓGICO E CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA[1]

[1] Este trabalho é resultado de estudos sobre a formação de professores do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Educação, Estado e Políticas Públicas em Educação – GEPPE.Estes apresentam a
caracterização da área de estudo, os conteúdos, os objetivos, as orientações didáticas[1].

Estes apresentam a caracterização da área de estudo, os conteúdos, os objetivos, as orientações
didáticas[2].

[2] Apresentam as sugestões para o planejamento do processo de ensino e de aprendizagem a ser
desenvolvido.

No primeiro Fórum “Aprendizagem Matemática”, procurou-se identificar a compreensão que os
alunos tiveram dos textos trabalhados em sala de aula – A História da Matemática no Ensino da
Matemática[3] e Processo de conhecimento[4]

[3] De autoria de Jocélia Rosa, Josiane Monteiro, Sandra Aparecida, Tércio Kill e Wagner Cardozo.
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[4] Conforme Piaget (1978).
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