
O porquê do ensina de matemática nas séries iniciais, algumas considerações

UILDE DE SANTANA MENEZES
DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

O PORQUÊ DO ENSINA DE MATEMATICA NAS SÉRIES INICIAIS, ALGUMAS CONSIDERAÇÕES.
 
                                                          UILDE DE SANTANA MENEZES
DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA
 
 
Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências Natureza.
 
 
 
Resumo
Este artigo tem objetivo de fazer uma reflexão acerca do porquê do ensino de Matemática, a partir da visão dos
professores das séries iniciais (1º ao 5º ano) do ensino fundamental. Para isso, realizou-se uma entrevista com
professores das séries inicias do ensino fundamental da escola estadual “José de Carvalho Déda”, situada na cidade de
Simão Dias-SE. Tendo como princípio o questionamento sobre as práticas pedagógicas nas aulas de matemática. Ou
seja, em qual ou quais metodologias são utilizadas nas práticas dos professores investigados, e em quais documentos
oficiais as práticas docentes estão embasadas. Visto que hoje o ensino de matemática deve ser contextualizado dentro
da realidade dos alunos, possibilitando a inserção dos mesmos nas relações sociais, culturais e políticas, bem como na
construção do saber de forma autônoma.
Palavras Chave: Ensino de Matemática, Metodologia, Professores.
 
Abstract
This article has aimed to make a reflection about why mathematics teaching, from the perspective of teachers in early
grades (1st to 5th grade) of elementary school. For this, there was an interview with teachers of initial grades of
elementary school the state school "José de Carvalho Deda", located in the city Simão Dias UP. Based on the principle
questioning on the teaching practices in math classes. Ie in which or what methodologies are used in the practices of
teachers investigated, and in which official documents the teaching practices are informed. Whereas today the teaching
of mathematics must be contextualized within the reality of students, allowing the inclusion of such social relations,
cultural and political as well as in the construction of knowledge autonomously.
Keywords: Mathematics Teaching, Methodology, Teachers.
 
1-Introdução
Este texto tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a opinião de professores das séries iniciais (1º ao 5º ano) do
ensino fundamental com relação o Porquê do Ensino de Matemática, bem como a relação dos processos metodológicos
escolhido por eles e do saber matemático desses docentes. As reflexões descritas neste artigo sobre o ensino da
matemática estão pautadas em entrevista feita aos professores das séries iniciais da escola estadual “José de Carvalho
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Déda”, localizada na cidade de Simão Dias, SE.
A necessidade de se compreender os fenômenos que cercam e ampliam os horizontes culturais e a autonomia no
exercício da cidadania deve ser um instrumento de formação na construção do conhecimento matemático. Mas, para
isso, o ensino de matemática precisa levar em conta circunstâncias pedagógicas, políticas, econômicas, e sócio-
culturais de cada indivíduo dentro de seu próprio contexto social. Afinal, de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), deve-se considerar que:
Um currículo de Matemática deve procurar contribuir, de um lado, para a valorização da pluralidade sociocultural,
impedindo o processo de submissão no confronto com outras culturas; de outro, criar condições para que o aluno
transcenda um modo de vida restrito a um determinado espaço social e se torne ativo na transformação de seu
ambiente (BRASIL, 1997, p.30).
Nesse contexto, fazer uma reflexão sobre a matemática ensinada na escola, bem como, compreender como vem sendo
trabalhado seus conceitos, exige repensar sobre o papel dos professores frente às aulas de matemática, ou em que
condições as metodologias desses professores contribuem para a necessidade de uma nova postura diante dos alunos.
Para Cunha (2014, p.74), “aprender para conhecer, o que pode ser traduzido em aprender a aprender, este é o papel do
professor para conquistar a atenção do aluno”. Isso requer do professor uma postura diferenciada na prática do saber
fazer o cotidiano escolar, e a própria concepção que se tem do ato de conhecer. Pois, o ensino de matemática preciso
de uma metodologia mais dinâmica, para deixar de lado à velha ênfase na memorização de informações, regras,
fórmulas e conhecimento fragmentado desligado da realidade dos alunos, que os professores transmitir como verdade
absoluta e acabada. Para Valquind:
É preciso que o professora conheça seus alunos e faça as intervenções necessárias para o grupo responder as
questões diferentes maneiras, discuti, justificar soluções, verificar as contradições, descobrir suas falhas e as soluções
possíveis, empregando materiais diversificados e participando de atividades baseadas na resolução de problemas e não
em cálculos mecânicos, (2001, P.15).
Para se tornar efetivo, o ensino de matemática deve ser desafiador, problematizador e estimulante, de modo que seu
objetivo seja o de criar condições para os alunos construírem seus próprios saberes. É preciso que o conhecimento
matemático seja apresentado aos alunos de forma que possibilite a eles interagir com a sociedade, levando a uma
compreensão de que esta faz parte de sua vida.
As reflexões discutidas nesse artigo, a partir da visão dos professores das séries iniciais do ensino fundamental, visam
também contribuir para que possamos ter um olhar diferenciado e esperançoso sobre as concepções metodológicas,
que vem ao longo dos anos criando novas estratégias de ensino da matemática. É esperado que essas estratégias
forneçam aos nossos alunos as condições, os conhecimentos, os métodos e as atitudes que permitirão a eles adquirir a
confiança e a segurança necessárias para a sua real integração na vida moderna de forma consciente de seu papel na
sociedade.
2- Por que ensinar matemática?
Para responder esta pergunta sobre o porquê do ensino de matemática, a maneira é empregada foi verificar o que vem
sendo feito nas escolas nas aulas de matemática.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi escolhida a escola estadual “José de Carvalho Déda”, no município de
Simão Dias, SE, por essa instituição ter um número de turmas significativas nas séries iniciais e por ser uma das poucas
escolas estaduais que mantêm esse nível de ensino em sua estrutura. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de
2015. Participaram da pesquisa cinco professores das séries inicias, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que se
dispuseram a contribuir com informações.
O procedimento utilizado foi uma entrevista estruturada, ou seja, padronizada no total de cinco perguntas abertas, que
permitiram livre resposta dos entrevistados. Desse modo, foram abordadas questões referentes a importância do ensino
de matemática nas séries inicias; quais metodologias que esses professores utilizam no processo de ensino e de
aprendizagem, bem como, em qual base teórica ou documentos oficiais que são embasadas seus planejamentos. Outro
ponto no questionário foi saber ate que ponto os professores se utilizam do livro didático no desenvolvimento de suas
aulas na disciplina e que conteúdos são ensinados nas respectivas séries.
Através dessa pesquisa realizada com os professores das séries iniciais do ensino fundamental, verificou-se que os
professores entrevistas divergem quanto ao objetivo do ensino da matemática. Mas quanto à finalidade do ensino da
matemática, a grande maioria revelou que desde de cedo os alunos devem ser direcionados a raciocinar, calcular e
contar, além de aprender e dominar as quatros operações fundamental. Desse modo, os professores esperam preparar
os estudantes para perceber que a presença da matemática, que está impregnada no cotidiano, ou seja, a matemática
tem uso no reconhecimento de formas, em construções, relações econômico, entre outros, estimulando a criatividade
dos alunos.
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É claro e evidente na discussão dos problemas do porque do ensino de matemática que, na sua totalidade, os
professores têm como missão nas aulas de matemática fazer com que os alunos falem e escrevam de acordo com as
regras normativas da matemática. No entanto, o ensino de matemática deve “proporcionar aos jovens uma visão critica
dos instrumentos comunicativos, intelectuais e materiais que eles deverão dominar para que possam viver na civilização
que se descortina, vai muito além do ler, escrever e contar” (D’AMBRÓSIO 2005, p.119).
Nesse contexto, percebe-se que a finalidade do ensino em matemática para alguns professores é converter os
discentes para sua disciplina e não usar a disciplina como instrumento para alcançar seus objetivos e convertê-la para
vida de seus alunos.  Ancorando as suas metodologias aos objetivos da educação, que visualizem compreender e
responder aos anseios dos alunos e ao mesmo tempo prepará-los para a cidadania, esse séria um dos objetivos do
ensino da matemática. Nesse sentido, corroborando com o autor deixando de ser um ensino obsoleto baseado apenas
regras, tornando-se dinâmico e minimizando os aspectos negativos que circulam a disciplina historicamente.
Sendo assim, o questionamento deve estar presente na prática metodológica dos professores para compreenderem a
necessidade de uma matemática atual, inserida em uma linguagem humana, que todos possam entender conviver com
a realidade perceptível dentro de um contexto social, como cidadão participativo. Como nos relatar Carvalho:
O conhecimento matemático também é trabalhado, com frequência, em contextos socialmente relevantes, como a
reciclagem do lixo, o desperdício de agua, o valor do salario mínimo, o pagamento em parcelas e os descontos. O seu
uso evidencia como a Matemática pode auxiliar a formação do aluno enquanto cidadão, consciente de suas
responsabilidades e atento aos problemas sociais do nosso país (2010, p. 71).
Salientamos que todos os professores entrevistados têm nível superior e participam ou participaram de cursos, e isso
possibilitou a oportunidade de estarem em contato com a crítica ao ensino descontextualizado da matemática. Ademais,
esses professores têm procurado não darem as aulas de matemáticas, fora do contexto da realidade de seus alunos, já
que foram despertados para uma nova didática do ensino em matemática; mas, no entanto, não largam a ideia de que
as aulas sistemáticas de matemática propiciam situações para resolver problemas matemáticos.
3- O processo metodológico e o saber matemático
O domínio do conhecimento da didática é essencial para o exercício da docência, pois é indispensável para o processo
de desenvolvimento profissional dos professores comprometidos com as questões concretas de docências, com as
expectativas e interesses dos alunos (VEIGA, 2010).
Mas, consideramos que em algumas situações na realidade atual das metodologias que são empregadas pelos
professores é que elas são caracterizadas apenas pela transmissão dos conteúdos matemáticos, com simples
apresentação de conceitos, propriedades e de alguns procedimentos seguidos de atividades pré-estabelecidas,
restringido o conhecimento dos alunos simplesmente ao conhecimento limitado que foi exposto.
Talvez devemos repetir que sem qualquer dúvida o principio (quase evidente) de que o objetivo da metodologia escolar
é ensinar matemática sistematizada, ou talvez, mais exatamente, o de criar condições para que ela seja aprendida.
Então, poderemos dizer que “qualquer outra hipótese é um equivoco politico e pedagógico?”.
Nessa perspectiva, questionamos os professores entrevistados, de qual ou quais metodologias que eles utilizam para
ensinar os conteúdos matemáticos? E em quais documentos oficiais sua prática está embasada?
Segundo os professores entrevistados, faz-se necessário aplicar métodos dinâmicos que estabeleçam conexão com o
mundo real. Desse modo, criando situações que envolvam aplicações da matemática no cotidiano, mostrando aos
alunos que os conteúdos estudados em sala de aula têm importância no cotidiano de todos. Baseando-se em ações
metodológicas, com atividades em feira livres, supermercados, a utilização de materiais concretos ou jogos, sobre meio
ambiente e sobre formas geométricas, contribuindo dessa forma com os alunos no desenvolvimento da aprendizagem
efetiva da matemática. Isso pode auxiliar na construção do saber coletivo ou individual, criando assim um ambiente
propicio para os alunos desenvolver formas de registros e estratégias próprias para o desenvolvimento de suas
criatividades.
Quanto as suas práticas, os professores deixa claro que é embasada principalmente nos PCN, por ser
reconhecidamente um guia orientador para os professores. Já os professores que ensinam do 1º ao 3º ano estão
também embasado no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que é programa do governo federal,
em parcerias com os estados e municípios, que desenvolver durante todo ano atividades e práticas metodologias
visando contribuir na aprendizagem dos alunos nos três primeiros anos das series iniciais. Nesse contexto,
didaticamente não se pode “prevê” até que ponto a utilização desse documento ou programa pode ser capaz de orientar
os professores em suas metodologias frente ao desafio do ensino de matemática, promovendo aprendizagem concreta
para seus alunos.
Nesse sentido, buscamos perguntar aos professores entrevistados, sobre o porquê do fracasso dos alunos na
aprendizagem matemática. Segundo eles, as razões podem ser de ordem metodológica ou decorrente dos valores
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sociais complexos. Mas que alguns desses empecilhos podem ser revertidos na própria escola, outros não. Alguns dos
problemas que levam ao fracasso têm a ver com a forma como se concebe a função e as estratégias do ensino
matemático. Porque a opção de uma escola comprometida com a melhoria da qualidade do ensino está entre ensinar ou
deixar aprender, ou qualquer outra opção implica em conformasse com o fracasso ou, pior, em atribuí-lo exclusivamente
aos alunos. Nesse contexto, Piletti nos afirma que:
Quando se trata de um ensino orientado, formal, consideramos que as relações de aprendizagem estão imbricadas com
uma série de fatores, entre eles, a necessidade de conhecer as condições adequadas para o processo de
aprendizagem, o que envolver igualmente uma formação adequada dos professores, visando propiciar situações de
aprendizagem e de desenvolvimento em que o aluno participe ativamente, (2011, p. 84).
Sendo assim, sabemos que é papel da escola, e em particular dos professores, direcionar o processo de ensino e o
acompanhamento da aprendizagem dos discentes, em consonância com as recomendações curriculares atuais.
Procurando abordar a matemática escolar formal e a sua utilidade no cotidiano dos alunos e as diversas práticas
sociais. Compreendendo que o conhecimento matemático parte de dois princípios básicos, ou seja, de duas diferentes,
que é matemática escolar formal e das práticas não formais que faze parte do cotidiano do aluno.
As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma inteligência essencialmente prática, que
permite reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla
capacidade para lidar com atividade matemática. Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a
aprendizagem apresenta melhor resultado, PCN (Brasil, 1997, p.37).
Dentro dessa, perspectiva o ensinamento da matemática escolar possuir regras próprias que são desenvolvidas e
aplicadas através de suas teorias, mas que essa deve interagir de forma direta com a matemática produzida nas
práticas do cotidiano dos alunos. Visto que é dever da escola cria condições de aprendizagem, já que é direito dos
alunos aprender, mas aprender de forma consciente e espontânea e não mecanicamente, repetitiva, de fazer sem saber
o que faz e para que faz. Levando os alunos a compreender e a reelabora o conhecimento aprendido e aplicá-los em
sua vida.
4- O livro didático é uma fonte de saber?
A metodologia de ensino e aprendizagem que envolva as concepções sobre a educação e o ensino de matemática tem
que objetivar a escolha de uma obra didática que direcione o trabalho docente para uma linha metodológica própria, isso
porque o que se tem presenciado sobre a uma maior utilização do livro didático, é a predominância como uma única
fonte de saber se tornando o centro da estrutura curricular.
De acordo com a análise das entrevistas, a maioria dos professores tem a concepção que o livro didático é um dos
recursos que pode ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem, entretanto, na prática diária continua como um
dos principais instrumentos para dar aulas, bem como construir seus projetos pedagógicos, planos de aulas pautados
somente no livro.
Quando questionados sobre o que é dado no ensino de matemática todos os professores assinalaram que seguem o
plano da unidade, porém, destacaram que reforçam as quatro operações no fazer contar, ler e escrever. Todavia,
justificam que os alunos não absorvem totalmente os conteúdos, principalmente nas resoluções das questões de
problemas e cálculos matemáticos que exigem o domínio de regras. Mas em suas falas fica evidente que os professores
tem a preocupação de que o ensino de matemática deve ser mais direcionado para o ensino das quatro operações
fundamentais, por acreditarem que se os alunos conseguirem dominar as operações básica da matemática terão mais
facilidade em compreender e desenvolver os demais conteúdos matemáticos.
Segundo Carvalho (2010), há situações em que o livro didático tem ocupado o papel dominante no ensino. Neste caso,
convêm lembrar que, apesar de toda sua importância, este livro não pode ser o único suporte do trabalho do professor.
É sempre desejável buscar enriquecê-lo com outras fontes, afim de, ampliar ou aprimorar o conteúdo que ele traz e,
acima de tudo, adequá-lo a realidade do grupo de alunos que vai utilizar ou que o utiliza.
Porém, não se deve esquecer que o livro didático do ponto de vista metodológico deve ser visto como apenas mais um
recurso didático no ensino, pois o ensino matemático nos possibilita um leque de alternativas para trabalhar seus
conteúdos de forma dinâmica e contextualizado, dentro do mundo real das pessoas que estão em contato com ela. “As
contextualizações mais frequentes são as que exploram as relações matemática com as práticas sociais e econômicas”
(CARVALHO, 2010, p. 71).
Salientamos, ainda que, o próprio livro didático, muitas vezes nos traz informações de novos recursos didáticos para se
trabalhar os conteúdos matemáticos de forma contextualizada no cotidiano do aluno nas aulas de matemática. Nessa
perspectiva, “juntamente com os contextos do mundo infantil, com jogos e brincadeiras, são os mais focalizados nas
coleções de livros didáticos para os anos iniciais da escolaridade” (CARVALHO, 2010, p. 71).
No entanto, não podemos conceber o livro didático como único instrumento de trabalho em sala de aula, pois as
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palavras nele expressa jamais poderão ser absolutas, sendo preciso que haja, grande parte das vezes, discordância e
reflexão em relação às abordagens do livro. Pensar que o livro didático traz todas as informações necessárias para uma
aprendizagem significativa é negar o papel do professor e do aluno como construtores de saberes, principalmente se for
levado em conta as novas tendências da contemporaneidade que exigem que os atores da prática pedagógica sejam
dinâmicos e inovadores na forma de atuar.
4- Consideração
As considerações acerca da discussão sobre “O porquê do ensino de matemática nas séries iniciais”, nos leva a refleti
sobre como a matemática vem sendo ensinada na escola. Pois, hoje a perspectiva, é de uma educação direcionada
para escola que contribua para auxiliar a desenvolver a capacidade de usar conceitos, representações e procedimentos
matemáticos para interpretar e compreender o mundo, tanto no que diz a respeito à vida social, como para as áreas de
estudo e trabalho. Sendo assim, se a matemática ensinada tem por finalidade levar os alunos a compreender sua
importância no contexto social e principalmente em sua vida, então que o ensino dela sirva a esse propósito.
No que tange a questão dos professores, eles refletem que o ensino de matemática possibilite que o aluno venha a
escrever e aprender regras para compreender melhor a matemática em seu contexto. Além do mais, não quer dizer ou
entender que a matemática sistemática não deve ser ensinada, até porque se esta bem explicitada, contextualizada e
trabalhada dentro da realidade do individuo, é uma arma, sem duvida, para a inserção dos indivíduos dentro do mundo
do trabalho, das relações sociais, culturais e politica. Para tanto, o que se questiona no ensino da matemática é a
finalidade com que ela vem sendo transmitida em sala de aula não cumprindo seu papel em sua “totalidade”. Diante
disso, entende-se esse papel da matemática no processo formação legitimando formação da capacidade intelectuais
dos alunos. 
Assim, percebe-se que só através de uma interação entre as teorias matemáticas e a escola é que estas venham a
ganhar espaço nas metodologias utilizadas pelos professores criando condições de um trabalho de modificações nas
aulas de matemáticas em que essas metodologias tenham como principal objetivo, professores e alunos atentos ao
ensino-aprendizagem que resultem em habilidades diante das exigências do mundo.
 
 
Notas

1. Vale ressaltar que os professores entrevistados são todos formados em pedagogia. Sendo, que um dos
professores também é formado em matemática.

2. Foram entrevistados dois professores do sexo masculino e três do sexo feminino.
3. É preciso registrar também que dois dos professores já estão na profissão mais de 16 as e três a menos de cinco

anos.
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