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À GUISA DE  
APRESENTAÇÃO 

 

O livro “Metodologia  do  Ensino  de  Matemática: práticas pedagógicas e 

saberes docentes” é a décima terceira obra fruto das pesquisas desenvolvidas por 

discentes e docentes dos Programas de Mestrado e Doutorado em Educação 

(PPGED) e Mestrado em Tecnologias, Comunicação e Educação (PPGCE) da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), membros do Grupo de Pesquisa em 

Educação Matemática (GRUPEM-UFU). O GRUPEM-UFU é vinculado a duas Linhas 

de Pesquisa dos Programas de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFU: 

“Educação em Ciências e Matemática” (PPGED) e “Mídias, Educação e 

Comunicação” (PPGCE). 

Este livro está organizado em cinco capítulos. No primeiro, denominado “A 

Contextualização dos Conteúdos de Matemática no desenvolvimento da Prática 

Pedagógica”, são realizadas importantes reflexões e análises sobre as possibilidades 

didáticas e metodológicas da implementação de ações educativas fundamentadas na 

contextualização dos conteúdos da Matemática com o intuito de propiciar ao 

estudante um aprendizado significativo.  

O segundo capítulo, “Jogos Digitais e o Desenvolvimento de Competências no 

Ensino de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental”, enuncia e debate as 

principais questões relacionadas ao uso dos jogos digitais enquanto uma alternativa 

metodológica para ensinar Matemática, com o intuito de desenvolver competências e 
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habilidades essenciais para a formação dos estudantes e sua adequada inserção na vida 

social. 

No terceiro capítulo, “Docência e Prática Pedagógica no Ensino-Aprendizagem 

de Matemática na Educação Infantil”, são apresentados, interpretados e descritos os 

principais saberes relacionados à prática pedagógica implementada no ensino dos 

saberes matemáticos na Educação Infantil e as principais funções e atribuições que os 

docentes devem assumir para que os estudantes tenham a oportunidade da aquisição 

de aprendizagens significativas. 

O quarto capítulo, “Fundamentos da Modelagem no Ensino-Aprendizagem de  

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, debate e analisa as principais 

ideias inerentes aos saberes teóricos e práticos da Modelagem enquanto uma 

estratégia metodológica para pensar, organizar e desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem dos conteúdos matemáticos.  

No último capítulo, “O Ensino-Aprendizagem de Matemática: a Metacognição e 

as Estratégias Metacognitivas”, são descritos e interpretados os principais conceitos e 

definições da Metacognição e das Estratégias Metacognitivas no processo de ensino-

aprendizagem da Matemática e as suas importantes contribuições formativas. 

Os textos que compõem a obra apresentam princípios e fundamentos, 

teóricos e práticos, essenciais para a formação inicial e continuada de professores 

que ensinam Matemática. São análises e reflexões que podem contribuir para a 

melhoria dos processos educativos, possibilitando a implementação de ações 

educativas diversificadas e inclusivas, dando oportunidades a todos os estudantes  de 

ter acesso aos conhecimentos socialmente produzidos e sistematizados pela 

humanidade. 

O livro coloca em evidência o debate e a análise das diferentes possibilidades 

metodológicas que podem ser  utilizadas pelos docentes para o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas eficazes que possibilitem uma aprendizagem significativa 

dos saberes matemáticos e supere os péssimos resultados que historicamente 

decorrem da clássica trindade (expor, treinar e repetir) que ainda, 

lamentavelmente, prevalece no contexto educacional de maneira geral. Afinal, 

como afirmou o ilustre Educador Paulo Freire (1989): “Não devemos chamar o povo 

à escola para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e 
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punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber, que vai além 

do saber de pura experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne 

instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria 

história”. 
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CAPITULO I    

 

A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA NO 
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Anderson Oramísio Santos  

Guilherme Saramago de Oliveira 
Josely Alves dos Santos 

 
[...] contextualizar é apresentar em sala de aula situações 
que dêem sentido aos conhecimentos que desejamos que 
sejam aprendidos, por meio da problematização, 
resgatando os conhecimentos prévios e as informações 
que os alunos trazem, criando, dessa forma, um contexto 
que dará significado ao conteúdo, isto é, que o conduza à 
sua compreensão (VASCONCELLOS, 2008, p. 49). 

 

1. Ideias iniciais  

Um dos grandes destaques atuais no âmbito da Pedagogia, em relação à 

didática praticada, é a Contextualização dos conhecimentos, considerado um conceito 

fundamental na dimensão do significado da Educação Escolar. As instituições de 
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ensino preocupam-se com novas e efetivas formas de ensinar e, neste caso, a 

Contextualização insere-se como uma possibilidade didática e metodológica. O aluno, 

ao vincular os conteúdos de sua aprendizagem a um contexto cuja compreensão 

esteja ao alcance do seu nível cognitivo, abre possibilidades para que a disciplina em 

questão ganhe uma nova conotação como matéria de aprendizagem. 

Para proporcionar apoio ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental em instituições públicas foi 

criado o Plano de Intervenção Pedagógica (PIP). Trata-se de um sistema 

didaticamente praticado em algumas regiões do território nacional implementado 

pelas secretarias de educação dos municípios e órgãos educacionais estaduais. O PIP 

visa orientar os professores quanto ao planejamento de atividades voltadas para as 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e tem como finalidade 

aprimorar os níveis de alfabetização dos alunos. 

Assim, as escolas públicas do Estado de Minas Gerais foram agraciadas com o 

aumento significativo das equipes técnicas e pedagógicas, no empenho unânime de 

assegurar um ensino otimizado e uma aprendizagem maximizada. O Plano de 

Intervenção Pedagógica conta com a colaboração dos agentes educacionais 

envolvidos na busca de novos métodos e estratégias didáticas para que o objetivo do 

referido plano seja alcançado. 

Entre as diversas metodologias surgidas, encontram-se diferentes propostas 

didáticas, incluindo as tradicionalmente praticadas, os novos processos de teorias 

modernas, eixos temáticos e palavras-chave para o Ensino da Matemática, em tal 

quantidade que confundem os educadores em seu objetivo de atingir metas 

educacionais estabelecidas pelas políticas públicas relacionadas. 

Nesse contexto, o termo Contextualização vem sendo colocado em pauta no 

setor educacional pelos atores envolvidos no processo e representa um desafio 

didático, pois contextualizar significa ensinar um conteúdo sem dissociá-lo do texto 

original, ou seja, aquele do qual a ideia em discussão é apenas um fragmento. 

A Contextualização é importante na apropriação do conhecimento e cabe ao 

professor utilizá-la como uma estratégia do ensino para melhor aprendizagem dos 

alunos. Para tanto, os educadores necessitam entender o que significa contextualizar 

no processo educativo e como utilizá-la adequadamente para alcançar os objetivos de 
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formação pretendidos. 

Este artigo aborda a Contextualização no Ensino da Matemática, segundo as 

determinações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as possibilidades que 

seus princípios representam como método didático que facilita a compreensão dos 

educandos quanto à matéria (BRASIL, 1997). 

As abordagens e estudos sobre a Contextualização no Ensino da Matemática 

não recebem enfoques de análise suficientemente significativos para serem adotados 

como método pedagógico pelos educadores no Ensino Fundamental que insistem em 

implementar práticas descontextualizadas, atemporais, livrescas e conteudistas, o 

que evidencia a crença que ensinar Matemática se restringe a comunicar informações 

e aprender é simplesmente repetir essas informações. 

Os PCN enfatizam a relevância da Contextualização na aprendizagem em 

Matemática e nas demais disciplinas que fazem parte do currículo escolar de forma 

apropriada, explicitamente contextualizada, em que o aluno aprende como é 

importante a competência de transferir os saberes adquiridos para as situações de 

seu cotidiano. 

Em se tratando de Contextualização Matemática, a aprendizagem tornará o 

educando capaz de se inserir no universo laboral para onde mobilizará as 

competências que domina, uma vez que o ensino escolar tem, como um dos seus 

objetivos, formar sujeitos autônomos e cidadãos produtivos. Para tanto, a escola 

representa mais do que um espaço de transmissão de informações, para ser um local 

propício a aprender a construir e reconstruir conhecimentos, remetendo-nos a 

Micotti (1999) quando assevera que: 

A aplicação dos aprendizados em contextos diferentes daqueles em que 
foram adquiridos exige muito mais que a simples decoração ou a 
solução mecânica de exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade de 
raciocínio, capacidade de analise e abstração. Essas capacidades são 
necessárias em todas as áreas de estudo, mas a falta delas, em 
Matemática, chama a atenção (MICOTTI, 1999, p. 154). 

 

Ao decidirmos realizar este estudo, nosso pensamento envolveu toda a 

relevância que a Contextualização Matemática significa como método didático 

compreendendo que, diante dos mitos criados sobre a complexidade desta disciplina, 

este método torna a Matemática mais facilmente aplicável à realidade, além de 
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facilitar aos alunos a compreensão desses conteúdos. 

A revisão de literatura foi o método de pesquisa de natureza exploratória que 

orientou o desenvolvimento deste trabalho. Para tal realizamos uma investigação 

cientifica fundamentada nos estudos realizados por Brousseau (1996); Charlot 

(2000); D’Ambrósio (2009); Fiorentini e Lorenzato (2006), entre outros que abordam 

a temática, e nas publicações do Ministério da Educação e Cultura (MEC), enfatizando-

se as orientações e diretrizes contidas nos PCN. 

2. A Contextualização no ensino e na aprendizagem de Matemática 

A Educação Matemática é uma área de estudos sobre conteúdos matemáticos. 

É uma práxis que envolve a apropriação dos princípios para a construção dos 

conhecimentos desta disciplina nas escolas e contribui amplamente para os debates e 

reflexões sobre o seu ensino e aprendizagem, contando com uma ampla literatura 

sobre métodos e didáticas pedagógicas, formação docente e processos avaliativos. A 

História da Matemática faz parte desta riqueza bibliográfica que oferece, também, 

recursos tecnológicos que visam à otimização da qualidade do ensino (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2006). 

Um dos documentos que mais têm contribuído como indicador de novos 

estudos e discussões sobre o ensino desta matéria no âmbito escolar são os PCN e sua 

proposta curricular norteadora, objetivo de sua elaboração, proporcionando aos 

professores informações pertinentes (BRASIL, 2001). 

Consta nos PCN (BRASIL, 1997) que: 

A Matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização do 
seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente. [...] No ensino 
de Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste em 
relacionar observações do mundo real com representações; outro 
consiste em relacionar essas representações com princípios e conceitos 
matemáticos (BRASIL, 1997, p. 19). 

 

Ao mesmo tempo, os PCN também pontuam que não há apenas um caminho 

eleito como o único ou o melhor para o ensino e a aprendizagem da Matemática. A 

Contextualização é um dos caminhos que vêm sendo apontados como funcional e 

eficiente em seus resultados. 

Nesta direção, os PCN destacam quanto ao uso da Contextualização de 

conteúdos em salas de aula: a relação do aluno com o objeto de estudo, bem como a 
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sua participação na construção dos saberes, deixando de ser somente um ouvinte que 

memoriza os conhecimentos que lhe são repassados; o papel do aluno que passa a 

inventar e reconstruir, além de compreender o sentido dos conteúdos da 

aprendizagem; o vínculo entre a área de ensino e as demais (filosofia, economia, entre 

outras) e com a realidade sociocultural dos alunos.  

Assim, ao contextualizar a Matemática, o professor do Ensino Fundamental 

poderá enfatizar os conteúdos propostos para a aula do dia e a partir deles 

desenvolver uma prática pedagógica que esclareça dúvidas e permita a participação 

efetiva dos educandos no processo formativo, debatendo, analisando e refletindo. 

Tais situações despertam a curiosidade do aluno, suscitando o levantamento 

de novas questões e a necessidade de pesquisar a respeito. Desta forma, ele vai 

recorrer às suas próprias experiências e reconstruí-las segundo a nova concepção 

adquirida. Veremos assim que a análise do objeto da aprendizagem solicita, por si 

mesmo, a Contextualização do tema, partindo-se do pressuposto de que há diversas 

formas de se entender os aspectos deste conhecimento, considerando o que o 

professor aplica e entende no Ensino da Matemática. 

Não podemos nos esquecer de que cada educando possui ou vive uma 

realidade diferente daquela de Seus pares e que alguns possuem maiores ou menores 

dificuldades diante dos conteúdos matemáticos. São limitações naturais que ocorrem 

segundo condições sociais e econômicas dos alunos, mas todos possuem um potencial 

que deve ser explorado por meio de atividades que lhes proporcionem oportunidades 

de superação de suas linearidades, despertem-lhes a curiosidade e os deixem 

descobrir o prazer pela aprendizagem. 

Diversas instituições públicas e particulares de ensino já praticam o sistema de 

Contextualização, embora nem sempre de forma adequada. Em diversos momentos, o 

aluno é conduzido simplesmente a identificar o tema em uma situação social indicada 

pelo professor. Este comportamento não permite que o educando generalize e 

aplique seu poder de criticidade e nem a capacidade de abstrair, um fator essencial 

para quem aprende Matemática. 

Não se trata de identificar ou associar a Contextualização a qualquer momento 

no cotidiano de cada um. Contextualizar não é buscar nas práticas diárias os métodos 

que são aplicáveis em salas de aula de Matemática. 
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Contextualizar a Matemática é transformá-la em um instrumento útil à 

realidade de cada aluno, não no sentido de trabalhar apenas os conteúdos que fazem 

parte da vida dos educandos, mas de utilizá-los como exemplificações desde que 

sejam aplicáveis ao contexto. 

Neste caso, teríamos que questionar: se um conteúdo não puder ser 

contextualizado, também não poderá ser aplicado em aulas? Nesta consonância, 

podemos indagar também: Como ficam as situações problematizadoras e a motivação 

para que o aluno questione e investigue? Como se coloca a proposta inicial da aula, a 

questão-problema trazida para ser solucionada? 

Nossa intenção é levá-los a reflexões, à curiosidade e à busca de respostas. Sob 

tal expectativa, além de considerarmos a relevância do cotidiano, é necessário que 

criemos situações que favoreçam a construção dos significados dos conteúdos 

matemáticos a serem assimilados, embora saibamos que nem sempre fazem parte da 

realidade vivida por eles, mas que serão também necessários em suas experiências 

futuras. 

Contextualizar, segundo os PCN, é entender que: 

Um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações diferentes 
daquelas que serviram para lhe dar origem. Para que sejam 
transferíveis a novas situações e generalizadas, os conhecimentos 
devem ser descontextualizados, para serem novamente contextualizados 
em outras situações (BRASIL, 1997, p. 36). 

 

Tal conceituação significa que se deve estabelecer uma relação entre o 

conteúdo pedagógico matemático e a possibilidade de ser compreendido por todos os 

alunos. Neste sentido, os PCN orientam as escolas no planejamento de seus currículos, 

de tal maneira que sejam incluídas situações que favoreçam o acesso dos alunos aos 

conhecimentos sociais universalmente eleitos. 

Os conhecimentos matemáticos ser-lhes-ão úteis em todos os sentidos no 

decorrer de suas vidas de cidadãos desde que se apropriem tanto dos saberes quanto 

das possibilidades de utilizá-los na resolução de seus próprios problemas, inclusive 

no universo profissional que elegerem como área de atuação. 

Sob esta perspectiva, vemos a Contextualização Matemática como uma 

proposta de inovação no ensino, tal como o MEC prevê e divulga nos PCN, de modo a 

contribuir para que a escola seja um local onde as experiências se diversifiquem e se 
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consolidem como conhecimentos que podem ser mobilizados da cotidianidade para o 

espaço de aprendizagem. 

Corroborando os PCN, autores como Brousseau (1996), D’Ambrósio (2009), 

Fonseca (1995), entre outros, procuram esclarecer o que é Contextualização e sua 

significância na produção e apropriação do conhecimento, pois há ainda certa 

insegurança na prática deste processo pelos professores, uma vez que eles também se 

formaram em Matemática de uma maneira ineficiente e fora do contexto. Não 

podemos dizer que há falta de materiais relacionados, pois esta pauta tem sido muito 

debatida nos últimos dez anos. 

Conforme comentamos neste estudo, entender a Contextualização de forma 

equívoca conduz o professor aos erros em sua utilização. O que acontece com 

frequência é a dificuldade de se explanar um determinado conteúdo por demais 

abstrato à compreensão do aluno. Neste caso, cabe ao educador transferir o 

conteúdo desejado de forma simplificada e o mais próximo possível de uma 

situação comum na vivência diária de seus educandos. A partir desta simplificação o 

professor alcança um raciocínio mais complexo, ou seja, a partir do básico como 

forma de facilitar a compreensão dos alunos e seu acesso aos saberes propostos em 

sala de aula. 

É neste aspecto que defendemos a relação da Contextualização Matemática à 

realidade vivenciada pelos educandos. Ao se verem diante de uma explicação simples, 

os alunos se sentirão motivados e perceberão que as grandes complexidades que se 

lhes afiguram como mitos criados em torno dos conteúdos matemáticos, estão ao seu 

alcance, por ter sido lhes dada a oportunidade de compreendê-los e de se interessar 

por eles. 

Esta é uma reflexão corroborada por Fossa (2001), pois, para ele, os 

conhecimentos prévios devem dar início ao trabalho do Ensino da Matemática em 

sala de aula, suscitando o diálogo entre alunos, professores e a troca de 

conhecimentos. Assim que lhes são apresentados os conteúdos, estas trocas serão 

analisadas sob o senso crítico e reflexivo do professor, dando origem às mudanças de 

conceito de mundo desses sujeitos. Sem esse diálogo não é possível a postura crítica 

quanto à Educação Matemática desejada, que são, exatamente, as transformações de 

concepção de mundo. 
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Vivemos uma nova etapa no desenvolvimento de conhecimentos graças aos 

avanços tecnológicos, em uma dinâmica que nos remete à necessidade de rever os 

conceitos tradicionais. Concordarmos que a Matemática transcende o simplismo da 

resolução de problemas ou de exercícios cotidianamente aplicados em salas de aula, 

sendo uma disciplina que desenvolve e evidencia outros potenciais do aluno, como o 

pensamento autônomo e o raciocínio matemático. 

O aluno, ao interpretar situações novas, desenvolve sua capacidade crítica, 

senso de cooperatividade, utilidade das tecnologias, importância da comunicação 

entre outros fatores igualmente relevantes para o desenvolvimento individual. 

O Ensino da Matemática deve ter bases pedagógicas bem formuladas para que 

todo o desenvolvimento preconizado pelos autores que fundamentam nosso estudo 

ocorra e o sujeito possa participar do mundo de referências sociais no qual se insere. 

Os saberes matemáticos devem conduzir os educandos a criar situações 

superiores às que lhes são tradicionalmente apresentadas em sala de aula, por meio 

da ação, da interatividade e intervindo na realidade em que vive, transformando-a de 

forma reflexiva e crítica. A compreensão dos conteúdos e o surgimento de novas 

ideias são pilares que, de acordo com Oliveira e Marin (2010), contribuem para a 

transformação social. 

A Matemática deve ser contextualizada de acordo com cada fase do ensino. 

Neste método, o aspecto dialógico envolvendo professores e educandos é essencial 

para que se conheça a realidade desses alunos. Assim, o trabalho pedagógico deve ser 

relacionado a outras disciplinas, pois os diversos métodos estabelecidos são 

analisados a fim de se escolher a melhor dinâmica para uma prática pedagógica 

aplicável em todas as áreas do conhecimento, ou seja, uma prática democratizada. 

A sociedade cria a Educação Matemática como estratégia para facilitar as 

atividades comuns e proporciona a cada aluno a possibilidade de alcançar suas 

potencialidades criativas. Conforme assevera D’Ambrósio (2009), os interesses dos 

alunos se diferenciam devido à realidade que vivem, uma vez que as comunidades se 

reúnem conforme suas necessidades e estilos de vida, ou seja, os determinantes do 

tipo de pré-conhecimentos que levam como bagagem para a escola. Mesmo possuindo 

um potencial criativo, são motivados por razões diferentes que orientam a direção de 

seus saberes. 
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D’Ambrósio (2009) ainda ressalta que, o currículo, compreendido como 

estratégia educativa, facilita a troca de informações, habilidades e saberes entre 

alunos e educadores, de modo a associar os esforços direcionados a uma atividade 

comum para todos. Segundo esse autor, esta atividade pode ser: 

[...] um projeto, uma tarefa, uma discussão, uma reflexão e 
inúmeras outras modalidades de ação comum, em que cada um 
contribui com o que sabe com o que tem, com o que pode, levando 
seu empenho ao máximo na concretização do objetivo comum 
(D’AMBROSIO, 2009, p. 89). 

 

Portanto, temos justificada a importância dos pré-conhecimentos trazidos 

pelos educandos para o interior da sala de aula, pois as diferenças representam novos 

saberes de um aluno para outro. Conforme reflexões de Charlot (2000, p. 54), “[...] a 

educação é uma produção de si mesmo, mas essa autoprodução só é possível pela 

mediação do outro e com sua ajuda”. 

Nesta perspectiva, a mobilização de uma criança em relação a uma atividade 

depende do investimento que ela faz nessa ação, ao usar a si mesma como uma 

ferramenta, ou seja, “[...] quando é posta em movimento por móbeis que remetem a 

um desejo, um sentido, um valor” (CHARLOT, 2000, p. 55). 

A Matemática é um reflexo da cultura de um povo e a Contextualização, 

conforme Charlot (2000) deve ser valorizada como instrumento que reconhece a 

reconstrução de uma forma de apresentação dos saberes e de sua apropriação pelo 

aluno, partindo-se do respeito às diferenças individuais e da pesquisa, com vistas ao 

conhecimento em sua forma integral. 

Não podemos deixar de transcrever o raciocínio de Silva (2007), dando ênfase 

ao pensamento de Charlot (2000) acima referido: 

Tendências educacionais e correntes pedagógicas da atualidade 
propõem, de modo geral, uma abordagem de conteúdos capaz de 
contemplar o contexto social do estudante e suas individualidades. 
Jean Piaget, juntamente a inúmeros estudiosos que compartilham 
de suas ideias, defende o construtivismo e propõe um ensino de 
Matemática que ressalte situações concretas. Paulo Freire, 
educador brasileiro de renome internacional, preocupa-se com o 
educando inserido num contexto social a partir do qual se dará a 
inserção de conteúdos (SILVA, 2007, p. 1). 

 

A Contextualização, neste sentido, fica condicionada às mudanças atitudinais 
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frente à problematização de um conhecimento, substituindo os fragmentos pela 

unidade, pois “[...] o estudo contextualizado determina uma forma de aprendizagem 

dinamizada e integrada com a realidade de cada aluno” (FAZENDA, 1994, p. 31). 

Porém, a Matemática é uma disciplina sempre em construção, pois os saberes 

fazem parte de um processo em constante evolução, segundo leciona Pavanello 

(1993), uma vez que novos significados e princípios surgem em função da resolução 

de novos problemas ou desafios que o ensino matemático apresenta para professores 

e alunos. 

Os PCN nos orientam que a compreensão dos significados matemáticos é 

essencial na aprendizagem desta disciplina. A apreensão de significados de 

determinado objeto depende de o relacionarmos a outros objetos ou situações, um 

aspecto que o ensino estagnado e inflexível dos conteúdos matemáticos não permite. 

Portanto, esta linearidade, 

[...] deve dar lugar a uma abordagem em que as conexões sejam 
favorecidas e destacadas. O significado da Matemática para o aluno 
resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, 
entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os 
diferentes temas matemáticos (BRASIL, 1997, p. 15). 

 

Tal abordagem sugerida pelos PCN refere-se à Contextualização. Para 

Pavanello e Nogueira (2006), contextualizar é colocar diante do aluno uma situação-

problema que necessite de uma solução baseada em uma realidade cujos elementos 

sejam capazes de dar significado ao conteúdo desejado. 

Assim, entendemos que contextualizar a Matemática é apresentar ao aluno 

uma elaboração feita por nós, professores, tendo como referência, 

[...] necessidades impostas pela realidade num determinado contexto 
histórico e social, o processo de ensinar/aprender Matemática passa a 
ser concebido como aquele no qual o aprendiz constrói o conhecimento 
a partir de sua própria atividade cognoscitiva, atividade esta que se 
apoia nos conteúdos (PAVANELLO; NOGUEIRA, 2006, p. 34). 

 

De acordo com Tufano (2001), Contextualizar é o ato de colocar no contexto, 

ou seja, 

[...] colocar alguém a par de alguma coisa; uma ação premeditada para 
situar um indivíduo em lugar no tempo e no espaço desejado [...] a 
Contextualização pode também ser entendida como uma espécie de 
argumentação ou uma forma de encadear concepções (TUFANO, 2001, 
p. 40). 
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Nesta consonância, é importante reportarmo-nos a Freire (1996): 

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 
saber ensinado [...]. Percebe-se, assim, que faz parte da tarefa docente 
não apenas ensinar conteúdos, mas também ensinar a pensar certo 
(FREIRE, 1996, p. 26). 

 

Por conseguinte, contextualizar é ensinar o caminho de pensar certo, ou, 

segundo Vasconcellos (2008), seguir por caminhos de tal forma adequados que não 

ofereçam riscos ou equívocos que afastem o aluno da proposta educativa. Esta 

conceituação é coerente com a forma pela qual estamos abordando a 

Contextualização Matemática neste estudo. 

Os PCN sugerem que o Ensino da Matemática deve seguir por um caminho que 

seja planejado em etapas, partindo do desenvolvimento e elaboração de um princípio 

matemático, a fim de que o aluno, seguindo por cada uma delas, sinta-se como o 

cientista que criou o conceito, percebendo como foi desenvolvida determinada teoria 

e assumindo seu papel ativo na aprendizagem como construtor do conhecimento em 

questão. 

Quando falamos da Contextualização e do uso de tecnologias, nós o afirmamos 

como possibilidade viabilizada pelo conhecimento matemático contextualizado. Os 

conteúdos contextualizados permitem que as atividades possam ser compreendidas 

pelos alunos em seu sentido educativo, cujo objetivo é expandir o seu potencial para 

utilizar múltiplas linguagens e tecnologias modernas para se comunicar no ambiente 

escolar (por exemplo, utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação - 

TIC’s). Ademais, o educando desenvolve sua capacidade de refletir e criticar os 

conhecimentos, meios pelos quais poderá entender porque certos saberes surgiram 

em determinado tempo ou situação, além de compreender que interagir é um recurso 

que estimula sociabilidade. 

Em relação à interdisciplinaridade favorecida pela Contextualização, torna-se 

possível reavaliar os interesses implícitos nas relações sociais e saberes científicos, 

tais como os que compõem a pedagogia, técnicas de ensino e condições favoráveis 

para a aprendizagem da Educação Matemática de forma clara e objetiva, conforme as 

proposições das escolas na produção de atividades pedagógicas elaboradas. 

Nesta conjuntura, a Contextualização dos saberes matemáticos em 
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consonância com outras disciplinas é uma forma de se observar como ela contribui na 

leitura e compreensão dos aspectos naturais que as demais apresentam. A 

interdisciplinaridade permite a compreensão de um problema sob mais de uma 

perspectiva, sendo o caminho para a integralidade do conhecimento escolar 

considerado sempre de forma fragmentada. 

Por meio da Contextualização, o aluno se relaciona com o objeto da 

aprendizagem e mobiliza seus saberes para a sua realidade de acordo com suas 

necessidades, seja em seu cotidiano na solução de problemas, seja em sua vida social, 

preparando-se para o futuro profissional. 

Portanto, o papel da escola amplia-se na medida em que o educador se envolve 

com a aprendizagem do aluno, vinculando a construção dos saberes aos pré-

conhecimentos dos seus educandos, com vistas à sua formação para a cidadania. Ao 

facilitar a participação do aluno nesse processo construtivo, cria-se um novo conceito 

sobre a Matemática, não mais como aquela disciplina que o intimida e o faz acreditar 

na inacessibilidade aos seus princípios, mas como uma matéria fascinante que ele 

poderá dominar a partir do momento em que se interessar por ela. Para se interessar, 

é necessário gostar dela. 

Cabe, pois, ao educador criar as situações de aprendizagem e trabalhar os 

conteúdos sob essa perspectiva, pois o tratamento contextualizado do conhecimento 

é um instrumento com o qual a escola conta para transformar a condição passiva do 

aluno em condição participativa (BRASIL, 1997). 

Nesta mesma linha de raciocínio, D'Ambrosio (1989) nos diz que: 

Os professores em geral mostram a Matemática como um corpo de 
conhecimentos acabado e polido. Ao aluno não é dado em nenhum 
momento a oportunidade ou gerada a necessidade de criar nada, nem 
mesmo uma solução mais interessante. O aluno assim passa a acreditar 
que na aula de Matemática o seu papel é passivo e desinteressante 
(D'AMBROSIO, 1989, p. 15). 

 

Observamos que o autor reforça a importância da reflexão e das 

problematizações para a construção dos saberes. Vemos nela implícita a eficiência da 

Contextualização como meio de desenvolvimento das referidas reflexões. 

Neste sentido, pressupõe-se que o educador necessita analisar diversas 

variáveis, tais como o seu envolvimento, versus o envolvimento do aluno e o saber 
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matemático, inter-relacionando estes três aspectos, o que requer reflexões sobre a 

sua forma de ensinar Matemática. Para tanto, ele necessita: 

[...] identificar as principais características dessa ciência, de seus 
métodos, de suas ramificações e aplicações; conhecer a história de vida 
dos alunos, sua vivência de aprendizagens fundamentais, seus 
conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas condições 
sociológicas, psicológicas e culturais; ter clareza de suas próprias 
concepções sobre a Matemática, uma vez que a prática em sala de aula, 
as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino 
e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções 
(BRASIL, 1997, p. 29). 

 

Assim estará dando significado ao ensino e à aprendizagem, à Matemática 

como uma disciplina e ao aluno como o alvo de todo o processo escolar. 

Para Brousseau (1996), o contexto deve ser associado a uma situação que 

represente, para o aluno, um sentido ou uma razão para aprender os princípios que 

ele considera complexos e distantes de sua capacidade de compreendê-los. A 

Contextualização tem a característica que a valoriza como método que atribui reais 

significados aos conteúdos matemáticos a ponto de adquirirem um novo sentido para 

o educando. 

Nesta consonância, lemos nos PCN: 

Na aprendizagem da Matemática, o problema adquire um sentido muito 
preciso. Não se trata de situações que permitam ‘aplicar’ o que já se 
sabe, mas sim daquelas que possibilitam produzir novos conhecimentos 
a partir dos conhecimentos que já se tem e em interação com novos 
desafios [...] possibilitando a ampliação de repertórios de estratégias no 
que se refere à resolução de operações, notação numérica, formas de 
representação e comunicação etc., e mostrando-se como uma 
necessidade que justifique a busca de novas informações (BRASIL, 
1998, p. 212). 

 

É necessário o desenvolvimento de procedimentos que favoreçam a 

aprendizagem Matemática aos quais podemos incluir conteúdos novos, sem nos 

esquecermos de que ela é uma ciência com sua própria história relacionada a 

diversos contextos do interesse do ser humano. A Contextualização desperta o gosto 

de aprender a Matemática e por isto não deve ser depreciada, contribuindo para que 

esta disciplina seja integralmente assimilada pelos educandos. 

A organização escolar, essencial no desenvolvimento de aprendizagem dos 

educandos, envolve a construção de um projeto pedagógico que democratize o espaço 
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escolar e o vincule com a sociedade que está em constante transformação. Esta é uma 

atividade que exige o comprometimento dos agentes escolares. Segundo Vieira 

(2002), é necessário que esta equipe atue como os componentes de uma orquestra, 

ou seja: 

[...] afinados em torno de uma partitura e regidos pela batuta de um 
maestro que aponta como cada um entra para obter um resultado 
harmônico. Esse maestro é o gestor e, a partitura, é o projeto 
pedagógico da escola, um arranjo sob medida para os alunos e que é 
referência para todos (VIEIRA, 2002, p. 88). 

 

Esta pretensão democrática só poderá se consolidar sob uma reflexão acerca 

do diálogo em salas de aula e, conforme nos referimos antes, à valorização dos 

saberes e vivências dos alunos, para que sejam motivados e passem a entender o 

contexto matemático como uma matéria agradável de ser aprendida. A 

Contextualização, nesta consonância, deve ser natural e significativa, trazendo à baila 

os conceitos abstratos e concretos. Conforme nos orienta Gadotti e Romão (2001), os 

caminhos para a apreensão dos saberes elaborados são diversos e, uma alternativa 

validada em um determinado momento, pode não o ser em outro. 

3. Concluindo 

A escola encontra-se constantemente diante dos desafios trazidos pelas 

transformações da sociedade e de suas novas exigências na formação do cidadão, 

preparando-o para a sua vida futura, tanto no universo social quanto no mercado do 

trabalho, em seus diversos campos profissionais. 

No entanto, as instituições de ensino ainda se encontram aprisionadas em 

conceitos obsoletos quanto aos processos pedagógicos, métodos didáticos, relação 

aluno-professor, currículos escolares defasados em relação à realidade em que o 

aluno vive, ainda sob a orientação de conteúdos e procedimentos inflexíveis, no 

momento que exige de nós, professores, uma postura de reflexões, reorganização, 

reavaliação de nossos métodos e, em especial, de autoavaliação quanto aos nossos 

conhecimentos pedagógicos. 

Quando nos referimos ao Ensino da Matemática, este pensamento vem-nos à 

mente e nos remete à certeza de que necessitamos rever nossos critérios de ensino, 

de aprendizagem e de como o aluno pode sentir os conteúdos matemáticos como 
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parte de uma ciência viva e dinâmica, fascinante em seus princípios desde que a 

desmitifiquemos como uma prática de difícil, senão de impossível compreensão, 

porquanto os mitos fizeram dela uma matéria complexa e inacessível para muitos. 

Urge que reorganizemos os projetos pedagógicos relacionados à Matemática, 

sob a forma de contextualização dos conteúdos permeados pela história de forma 

vinculada à interdisciplinaridade, pois a matéria contribui para a compreensão de 

outras disciplinas que fazem parte do cotidiano dos educandos. A escola torna-se, 

assim, um espaço de construção de saberes matemáticos teóricos, históricos e 

práticos. 

Desejamos que nossos alunos vivenciem a Matemática e não apenas a 

percebam como uma muralha que pode ser transposta somente por alguns tidos 

como cognitivamente privilegiados. A Contextualização oferece esta possibilidade, 

quando a elaboramos de forma planejada e simplificada, sem nos perdermos de seu 

sentido científico e abstrato, mas colocando de tal forma seu contexto que os alunos o 

compreendam ao relacioná-lo com suas realidades. 

Para alcançarmos este objetivo, é necessária a conscientização dos agentes 

escolares de que o projeto pedagógico deve orientar nossas práticas que devem 

envolver a produção do conhecimento. Em Matemática, cabe-nos motivar nossos 

alunos, criando situações e condições atraentes e estimuladoras da aprendizagem que 

dependem de nossa didática pedagógica em direção do desenvolvimento da reflexão, 

da criatividade, e da capacidade de reconstruir os saberes. 

Defendemos a ideia de que a sala de aula é espaço dialógico em que 

professores e alunos interagem sobre o objeto da aprendizagem. Ao criarmos 

situações Matemáticas contextualizadas, estaremos possibilitando que os alunos 

participem, questionem e busquem a resposta para ser discutida, gerando novos e 

diferentes pontos de vista sobre a mesma questão. 

Neste aspecto, a instituição escolar necessita colocar em prática a sua 

autonomia para a elaboração de projetos pedagógicos, conquistando a participação 

da comunidade em que se insere como uma estratégia inclusiva e transpondo para o 

interior do estabelecimento escolar as vivências dos educandos, de maneira a inclui-

las às propostas pedagógicas no processo do ensino e da aprendizagem, de acordo 

com o seu contexto. 
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Contextualizar o Ensino da Matemática é transformar e modernizar o ensino 

desta matéria para alunos que encontram dificuldades de abstração; é também 

responder aos apelos da sociedade por uma aprendizagem Matemática ao alcance de 

todos os sujeitos inscritos em salas de aula como aprendentes, em correspondência às 

suas expectativas de aprendizagem. 

 

Referências 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 3 v. Brasília, DF: 
MEC/SEF, 1998. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. 5ª a 8ª séries. Brasília, DF: 
MEC/SEF, 2001. 
 

BROUSSEAU, G. Os diferentes papéis do professor. In: PARRA, C.; SAIZ, I. (Orgs.) 
Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Trad. Juan A. Llorens. Porto 
Alegre, RS: Artes Médicas, 1996. p. 48-72. 
 
CHARLOT, B. Da Relação com o Saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2000. 
 
D’AMBROSIO, U. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas, SP: Papirus, 
2009. 
 
D’AMBROSIO, B. S. Como ensinar Matemática hoje? Temas e Debates. SBEM. Ano II, 
nº2, p.15-19, Brasília, DF, 1989. 
 
FAZENDA, I. (Org.) Práticas interdisciplinares na escola. Campinas, SP: Papirus, 
1994. 
 
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em Educação Matemática: percursos 
teóricos e metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 
 
FONSECA, M. C. F. R. Por que ensinar Matemática. Presença Pedagógica, Belo 
Horizonte, MG, v.1, n. 6, mar/abril, 1995. 
 
FOSSA, J. A. Ensaios sobre a Educação Matemática. Belém, PA: Eduepa, 2001.  
 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 23 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1996. 
 
GADOTTI, M., ROMÃO. E. J. Autonomia da escola: princípios e propostas. São Paulo, 
SP: Cortez, 2001. 
 
MICOTTI, M. C. O. O ensino e as propostas pedagógicas. In: BICUDO, M. A. V. (Ed.) 
Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. São Paulo, SP: 
Editora UNESP, 1999. p.153-167. 
 
OLIVEIRA, C. C.; MARIM, V. (Orgs.). Educação Matemática: contextos e práticas 
docentes. Campinas: Alínea, 2010. 
 
PAVANELLO, R. M. Matemática e Educação Matemática. Boletim da SBEM–SP, ano 7, n. 
1, p.4-14, out/1992- mar/1993. 
 
PAVANELLO, R. M.; NOGUEIRA, C. M. I. Avaliação em Matemática: algumas 
considerações. Revista Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, SP, v. 17, n. 33, 
p. 29- 42, jan./abr. 2006. 
 
SILVA, N. M. A. Matemática e Educação Matemática: re (construção) de sentidos com 
base na representação social de acadêmicos. Anais... 30ª Reuniao Anual da ANPED, 
CAXAMBU, MG, 07 a 10 de outubro de 2007. p.1-12. 
 
TUFANO, W. Contextualização. In: FAZENDA, I. C. Dicionário em Construção: 
Interdisciplinaridade. São Paulo, SP: Cortez, 2001. p. 40-41. 
 
VASCONCELOS, M. B. F. A Contextualização e o Ensino de Matemática: Um Estudo de 
Caso. 2008. 249 p. Dissertação (Mestrado em Educação Popular, Comunicação e 
Cultura) – Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2008. 
 
VIEIRA, S. Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 24 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

CAPITULO II    

 
 

JOGOS DIGITAIS E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
NO ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
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Ensinar matemática na escola só faz sentido quando se 
proporcionam aos estudantes, de qualquer nível de ensino, 
ferramentas matemáticas básicas para o desenvolvimento 
de seu pensamento matemático, sempre apoiadas em suas 
práticas sociais, tendo em vista uma qualificação adequada 
que promova a inclusão social do estudante e o capacite 
para atuar no mundo social, político, econômico e 
tecnológico que caracteriza a sociedade do século XXI 
(BRASIL, 2009. p. 13). 

 

1. Introdução 

A sociedade moderna encontra-se imersa em um oceano de tecnologias que 

transformam os relacionamentos interpessoais e causam impactos nos mais diversos 

setores. É impossível imaginar a vida atual sem energia, internet e porque não dizer 

sem o celular e redes sociais. Uma notícia pode ser popularizada em tempo real nos 
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quatro cantos do Planeta. A despeito das desvantagens que tamanha evolução pode 

trazer, o mais inteligente é usar toda a gama de possibilidades a favor do conhecimento 

e crescimento pessoal a fim de que se tenha uma sociedade mais justa e igualitária. 

Neste viés, a área de educação torna-se alvo de reflexões constantes, pois apesar 

dos aspectos supracitados ainda prevalece o modelo tradicional de ensino. O método 

diretivo que enquadra o aluno de forma passiva no processo de aprendizagem não 

causa resultados favoráveis como acontecia anteriormente. Para Lévy (1999), a 

realidade mencionada transforma os modos ser, saber e aprender. A comunicação 

rápida e fácil altera não somente a relação entre as pessoas, mas também consigo 

mesmo e com o seu entorno.  

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) sugere o ensino 

visando ao desenvolvimento de competências. Didaticamente, a execução dessa 

proposta pressupõe colocar o aluno como centro do processo de ensino/aprendizagem. 

Torna-se imprescindível a ciência de seus conhecimentos prévios, interesses e 

aptidões. Outro aspecto importante em relação ao ato pedagógico são as estratégias 

usadas pelo docente para atingir determinadas metas. 

O Ensino Fundamental, para Brasil (2017), 

[...] deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento 
matemático, definido como as competências e habilidades de 
raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de 
modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a 
resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando 
conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É 
também o letramento matemático que assegura aos alunos 
reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais 
para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de 
jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação 
e pode ser prazeroso (fruição) (BRASIL, 2017 p. 264). 

 

Ao voltar o olhar para os alunos do sexto ao nono anos do Ensino Fundamental, 

constata-se que é uma etapa de intensas transformações físicas, emocionais, psíquicas 

e cognitivas. Uma fase em que a infância se finda e a adolescência chega com força total, 

a busca por autoafirmação é um veredicto. Eles se fecham em um mundo particular, 

geralmente, distantes das pessoas mais próximas, vivem em um universo sem 

fronteiras e completamente virtual. Os estudantes da atualidade são de uma geração 
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tecnológica, alunos midiáticos, que estão sempre conectados e, em sua maioria, 

possuem o hábito de jogar jogos digitais. Prensky (2001, p. 05) comenta que alunos 

midiáticos “[...] têm muita informação captada pelas TIC, mas sem o aprofundamento 

do conteúdo disponibilizado”. Muitas vezes essa característica tem sido alvo de críticas 

que os colocam como alienados e antissociais. Por esse ângulo, adentrar em seu mundo 

e compartilhar experiências configura-se uma tática professoral que poderá trazer 

bons frutos. 

No universo tecnológico, os jogos digitais são extremamente atrativos e até 

viciantes além de posicionar o jogador como protagonista em um ambiente que 

concede liberdade e realismo. A oportunidade de desenvolver criatividade e o raciocínio 

lógico, bem como a autonomia na tomada de decisões e o vislumbrar das 

consequências, certamente desenvolvem processos cognitivos de forma diferenciada. 

Proporciona a contextualização dos tópicos e ainda estudos interdisciplinares. 

Perante o exposto, alguns questionamentos sobrelevam-se: Ainda é possível 

ensinar para essa geração apenas transmitindo conteúdos? Em relação ao que dita a 

BNCC, quais as competências a serem desenvolvidas com a utilização de Jogos Digitais 

(JD)? Quais as características primordiais de jogos de aprendizagem eficientes? Quais 

os limites e possibilidades docentes na exploração de jogos digitais na disciplina de 

Matemática em turmas do sexto ao nono anos do Ensino Fundamental? Com esse 

estudo pretende-se lançar luz sobre essas questões e servir de apoio para futuras 

pesquisas nesse âmbito.  

2. O ensino da Matemática e o desenvolvimento de competências 

Em pleno século XXI, o ensino de Matemática tem ocorrido privilegiando a 

execução de exercícios repetitivos, o uso de algoritmos em detrimento da análise e 

investigação de problemas práticos que possibilitem o entendimento de conceitos, 

teorias, fenômenos ou processos matemáticos. As aulas são focadas no formalismo e 

desfavorecem aspectos sociais, históricos, econômicos e éticos que interferem no 

desenvolvimento da Matemática como ciência (ROSAMUND, 2009). Tal circunstância 

gera falta de interesse por parte dos alunos, uma sensação de inutilidade dos conceitos 

trabalhados e péssimos resultados de aprendizagem. 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA (BRASIL, 2018) 
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tem indicado que o Brasil tem baixa proficiência em Matemática. Este Programa é 

realizado a cada três anos e tem o objetivo de mensurar até que ponto os jovens de 15 

anos adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para a vida social e 

econômica. Em 2018, 79 países e 600 mil estudantes participaram do PISA, que ocorre 

desde 2000. Neste Programa, ao ser confrontado com os demais países da América do 

Sul, o Brasil tem o pior resultado. Portanto, constata-se que o aluno do sexto ao nono 

anos do Ensino Fundamental não consolidou conceitos fundamentais. Tal fato requer 

dos profissionais da área uma análise minuciosa e frequente em sua prática e 

metodologias. 

A edição 2018 do PISA, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP (BRASIL, 2018), 

[...] revela que 68,1% dos estudantes brasileiros estão no pior nível de 
proficiência em Matemática e não possuem nível básico, considerado 
como o mínimo para o exercício pleno da cidadania. Mais de 40% dos 
jovens que se encontram no nível básico de conhecimento são 
incapazes de resolver questões simples e rotineiras. Apenas 0,1% dos 
10.961 alunos participantes do Pisa apresentou nível máximo de 
proficiência na área (BRASIL, 2018, s.p.). 

 

Destarte, o ensino tradicional utilizado como único recurso pedagógico não é 

mais viável. Seus benefícios para o desenvolvimento cognitivo do aluno devem ser 

considerados e aliados a metodologias ativas que tornem as aulas mais dinâmicas 

proporcionando, de forma articulada com o cenário vigente, o desenvolvimento de 

competências. Não apenas os documentos oficiais, mas o perfil do aluno da atualidade 

exige do professor essa evolução. As demandas sociais no tocante aos saberes escolares 

são cada vez mais diversas e amplas. 

Nessa perspectiva de reestruturação pedagógica, a BNCC é um documento 

normativo que serve como “[...] referência nacional para a formulação dos currículos 

dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

das propostas pedagógicas das instituições escolares” (BRASIL, 2017, p. 8). 

 A BNCC estabelece dez competências gerais que se especificam nos 

componentes curriculares e representam os direitos essenciais de aprendizagem na 

Educação Básica. Todas essas competências visam à formação para o exercício pleno 

da cidadania. Entre elas, encontra-se a quinta competência que define que o estudante 
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deverá:  

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva 
(BRASIL, 2017, p. 7). 
 

Nota-se a enorme importância de utilizar os recursos tecnológicos para o ensino 

e criar mecanismos para que não sejam empregados apenas para diversão. Cabe à 

escola fomentar a construção de conhecimentos através da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) e conceder autoria aos estudantes nesse processo. A cultura digital 

deve ser alvo de instrução tanto no sentido de inclusão social dos alunos menos 

favorecidos quanto de prevenção de problemas advindos de seu uso inadequado.  

De modo específico, ainda de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 267), na 

Matemática do sexto ao nono anos do Ensino Fundamental ressalta-se “[...] a utilização 

de processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, 

para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de 

conhecimento, validando estratégias e resultados”. A ampla dimensão dessa 

competência remete ao enorme montante de intercâmbios entre tópicos da 

Matemática, de outras disciplinas, de questões sociais e científicas relativas à vida 

prática do aluno. 

Os jogos digitais se inserem nesse contexto devido à gama de opções a serem 

exploradas com sua aplicação didática. O interesse do público alvo por si só já tornaria 

a aprendizagem mais prazerosa e significativa.  Além disso, Pereira (2017) afirma que 

estes são ferramentas potenciais no desenvolvimento de competências matemáticas 

com flexibilidade, autonomia, transcendência e significância. Assim, o docente agencia 

uma práxis interdisciplinar, proporcionando, de acordo com o universo em que 

transcorre o jogo, a abordagem de várias competências contempladas na BNCC.  

O ambiente instituído pelos JD estimula a troca de ideias e favorece a motivação 

dos alunos e, por conseguinte, facilita o entendimento e assimilação dos tópicos por 

atrelar uma experiência lúdica ao conteúdo estudado (POETA, 2013). Segundo 

Masciano (2015), eles são apropriados para desencadear nos estudantes um processo 

de construção de conhecimento mais criativo, abrangendo o pensamento estratégico, o 
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teste de hipóteses e análise de resultados alcançados de forma individual e/ou conjunta, 

assim como aclarar aos professores as contribuições do seu uso pedagógico durante as 

aulas. 

3. O potencial educativo dos jogos digitais 

Os jogos digitais estão profundamente relacionados aos recursos 

computacionais. Com o avanço tecnológico experimentado nos dias de hoje, eles 

movem-se entre as mídias e são representações de jogos com a utilização de elementos 

gráficos e interativos em um monitor.  

Para Schuytema (2008), trata-se de uma atividade lúdica constituída por ações e 

decisões que provocam determinadas condições. Tudo isso limitado às regras e em um 

universo governado por um programa de computador. O universo contabiliza as ações e 

decisões do jogador adequando o ambiente à narrativa do jogo. As regras proporcionam 

obstáculos para dificultar ou impedir que o jogador alcance os objetivos estabelecidos. 

Partindo para um ponto de vista mais formal, os JD são compostos basicamente 

por: enredo, motor e interface interativa. O enredo delimita o tema e as metas do jogo e 

também o encadeamento de acontecimentos mediante as atitudes do jogador. O motor é 

a estrutura que controla a reação do ambiente às ações e decisões do jogador, 

executando transformações em sua conjuntura. A interface interativa comporta a 

comunicação entre o jogador e o motor do jogo, aprovisionando um caminho de 

entrada para as ações do jogador e um caminho de saída para os retornos audiovisuais 

alusivos às modificações do estado do ambiente (BATTAIOLA, 2000). 

Muitos discentes trazem consigo um receio de que não conseguem aprender 

Matemática, configurando assim o primeiro obstáculo a ser vencido pelo professor. A 

ideia de algo inatingível causa desânimo e apatia. Em contrapartida, esses mesmos 

indivíduos se destacam nos JD. Assim, Maziviero (2014) considera os jogos digitais 

uma ferramenta útil dentro do sistema de ensino, no sentido de motivar a participação 

dos alunos e colaborar com os professores para a elaboração de um modelo de aula 

diferenciado. A apresentação do conteúdo de forma atrativa e respeitando o nível 

cognitivo da turma é primordial. Os desafios lançados devem ser exequíveis, e oferecer 

uma sensação de eficiência para que o estudante tenha interesse de continuar jogando.  

No entanto, Mattar (2010) realça a admissibilidade dos JD oportunizarem a 
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aprendizagem através dos erros cometidos, sem suscitar frustrações estudantis e ainda 

encorajando novas tentativas. Isso ocorre especialmente porque os objetos de estudo 

são colocados de forma mais aberta, provocando percepções diferenciadas e a instrução 

sucede interativamente. Outro aspecto extremamente positivo é que, além da 

superação das dificuldades, o aluno atua em um ambiente com regras e aprende a 

utilizá-las em seu favor.   

Diversos autores abalizam o potencial dos jogos em adaptar-se ao perfil dos 

jogadores, atendendo às suas habilidades, particularmente. Tal ação raramente é 

atingida pelo professor. Ademais, os JD oferecem feedbacks imediatos, e sua amplitude 

de envolvimento e concentração unidos às incitações propostas permitem a 

(re)estruturação e formulação de conceitos de forma peculiar (PRENSKY, 2012; 

MATTAR, 2010). Tal ideia encontra ressonância na BNCC (BRASIL, 2017), quando ela 

trata da terceira competência específica para a disciplina de Matemática: 

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos 
diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, 
Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, 
sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 
perseverança na busca de soluções (BRASIL, 2017, p. 267). 
 

Para Moran (2007, p. 113), “Os jogos são meios de aprendizagem adequados 

principalmente para as novas gerações, viciadas neles, para as quais os jogos 

eletrônicos fazem parte de formas de diversão e do desenvolvimento de habilidades 

motoras e de decisão [...]”.  

Vários JD têm como alvo a resolução de problemas que se encontra expressa na 

sexta competência específica para a disciplina de Matemática na BNCC (BRASIL, 

2017): 

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se 
situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto 
prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, 
utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, 
esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens 
para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados) (BRASIL, 2017, 
p. 267). 
 

 Althaus (2015) e Tonéis (2015) sinalizam a eficácia da consolidação desta sexta 

competência por meio de JD, pois estes exigem um engenho mental que pode ser 
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experimentado repetidamente e medido pelo jogador tendo como parâmetro os 

objetivos a serem alcançados. Ou seja, a mesma situação pode ser vivenciada diversas 

vezes com diferentes desfechos conforme a ação do jogador. Destarte, Barbosa Neto e 

Fonseca (2013) testificam que os JD são ferramentas educacionais que: 

[...] podem ajudar no desenvolvimento de conhecimento e habilidades 
cognitivas, como a resolução de problemas, o pensamento estratégico, 
a tomada de decisão, entre outras, propiciando uma compreensão mais 
profunda de certos princípios fundamentais de determinados assuntos 
(BARBOSA NETO; FONSECA, 2013, p. 2). 
 

Um fator que merece ser considerado na visão de Krüger e Cruz (2001) é que o 

jogador pode atuar de forma individual ou em grupo, instituindo ações complexas e 

criando cenários, avaliando alternativas prováveis no mundo real na tentativa de 

resolver os problemas do jogo, que simultaneamente podem ser do seu cotidiano. 

Consequentemente, o raciocínio lógico matemático presente na segunda competência 

específica de Matemática também é trabalhado nessas situações. A segunda 

competência visa “Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 

capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo” (BRASIL, 2017, p. 267). Desta 

forma, a “brincadeira” patrocina o alcance de habilidades de escrita, leitura, reflexão, 

lógica, dedução, memorização e raciocínio dilatando a capacidade criativa e as 

concepções figurativas do pensamento (FORTUNA, 2001). 

Vislumbra-se, ainda, a conveniência de abranger a aprendizagem colaborativa, 

visto que os JD provocam ricas trocas e discussões sobre estratégias e planejamento. A 

oitava competência específica de Matemática expressa na BNCC (BRASIL, 2017) 

estabelece: 

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 
coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas 
para responder a questionamentos e na busca de soluções para 
problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não 
na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo 
de pensar dos colegas e aprendendo com eles (BRASIL, 2017, p. 
267). 
 

O desenvolvimento da argumentação no ato de defender seus pontos de vista e 

colocar questionamentos em debate no grupo confere significado aos saberes 
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construídos pelo estudante. Garante uma sensação de pertencimento ao aluno e cria 

ambiente propício à sua autonomia no processo de aprendizagem.  

Pereira (2017) afirma que: 

Os jogos digitais extrapolam a barreira do tangível por serem uma 
tecnologia de informação e comunicação que pode ser executada 
colaborativamente, cooperativamente, competitivamente, 
individualmente, de maneira contínua ou descontínua, 
presencialmente ou não. Limita-se apenas pela conectividade e pelas 
tecnologias presentes no dispositivo que contenha o jogo digital 
(PEREIRA, 2017, p.3). 
 

As possibilidades didáticas no uso dos jogos digitais em aulas de Matemática em 

turmas do sexto ao nono anos do Ensino Fundamental são amplas e promissoras. 

Vivenciar a experiência do jogo em um ambiente formal de educação acompanhado 

pelo professor contribui para a evolução de estudos e técnicas de aprendizagem que 

dificilmente seriam obtidas jogando em casa.  

Na opinião de Savi e Ulbricht (2008),  

Mas para serem utilizados com fins educacionais, os jogos precisam 
ter objetivos de aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos das 
disciplinas aos usuários, ou então, promover o desenvolvimento de 
estratégias ou habilidades importantes para ampliar a capacidade 
cognitiva e intelectual dos alunos (SAVI; ULBRICHT, 2008, p. 2). 
  

4. Características primordiais de jogos eficientes para a aprendizagem  

Nem todos os jogos digitais são apropriados para utilização em salas de aula de 

Matemática. Existem diferenças entre os jogos convencionais e os de aprendizagem, 

também denominados de jogos sérios. Faz-se necessária uma junção entre a 

circunspecção do pensamento, a resolução de problemas e o empirismo, a autonomia 

emocional do jogo. Posto isso, “[...] os jogos sérios combinam as concentrações 

analítica e questionadora, do ponto de vista científico, com a liberdade intuitiva e com a 

recompensa construtiva dos atos artísticos” (SILVA, 2012, p. 28-29).  

A estabilização entre a complexidade e o realismo interfere em uma proporção 

direta nas relações de causa e efeito das ações. Destarte, o compromisso de replicar de 

forma correta e realista o ambiente intervém nas perspectivas de ensino em um JD. 

Todavia, Mattar (2010) reafirma a vantagem do uso de jogos com finalidades 

pedagógicas explícitas e atenciosamente delineadas, como um excelente prelúdio na 
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aplicação das TIC nas escolas. Ainda que o intuito principal não seja o entretenimento, 

a diversão não deve ser extinta e as atividades precisam cultivar a análise contínua das 

ações praticadas no jogo como sinaliza o autor supramencionado: 

Uma diferença interessante apontada entre jogos sérios e 
convencionais é que os jogos sérios devem responder mais às decisões 
conscientes dos jogadores do que a um elemento exterior de sorte. 
Apesar da interação, os jogadores devem enxergar que foi uma decisão 
específica deles que iniciou um conjunto de consequências, e não um 
elemento do acaso. E como, quando estão jogando, os jogadores entram 
num estado de fluxo, é essencial uma discussão pós-jogo para avaliar o 
percurso e as decisões tomadas (MATTAR, 2010, p. 19). 
 

O repto professoral está em elencar bons jogos para as aulas, pois nem todos 

oferecem uma abordagem didática adequada às necessidades educacionais. 

Profissionais das áreas de tecnologia e educação asseguram ser elevado o nível de 

dificuldade para desenvolver JD educativos. A conciliação do dinamismo com aspectos 

específicos do conteúdo a ser ministrado é a questão fundamental nesse quesito e 

influencia o nível de efetividade educacional. Para Gee (2004), a conformação do jogo se 

relaciona ao fato de ser atrativo e promover a construção do conhecimento 

concomitantemente.  

Bomfoco e Azevedo (2012) corroboram com Gee (2004) na síntese das cinco 

condições indispensáveis para que o jogo coopere com o aprendizado do conteúdo. 

Segundo os autores, tais atributos devem estar imersos no jogo, para que se tenha êxito 

no processo de ensino.  

Figura 1 – Características de bons jogos de aprendizagem. 

 

Fonte: Autoria própria com fundamento em Bomfoco e Azevedo (2012). 
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Quando os jogadores têm suas metas bem definidas, o registro das experiências 

é facilitado. Nota-se ainda, a importância de o estudante entender em que contextos 

pode ou não usar certas estratégias, portanto cada experiência deve ser interpretada 

antes e após a ação, pois as lições extraídas serão úteis nas próximas etapas do jogo 

e/ou em outros contextos. A partir deste ato o professor pode ter noção das curvas de 

aprendizagem, não sendo suficiente apenas propor o jogo, é imperioso averiguar se os 

alunos estão atingindo os objetivos esperados. Nesse prisma, o feedback imediato ajuda 

a compreender os erros e analisar o que poderia ter sido feito a fim de evitá-los.  Para 

que a aprendizagem se efetive é crucial que os estudantes tenham a chance de aplicar 

suas experiências em diferentes contextos, ou seja, oportunidade de exploração. No 

âmbito do ensino por meio de JD uma porção essencial é a troca com os pares, 

aprender com o outro e inclusive com a ação mentora. Por isso, a 

socialização/colaboração são componentes integrantes na constituição de JD de 

aprendizagem exitosos. 

Mattar (2010) pondera que, infelizmente, muitas atividades escolares afastam a 

aprendizagem da diversão, como se não houvesse possibilidade de ser algo prazeroso. 

Por outro lado, os JD possibilitam a sensação de recreação e entusiasmo agenciando a 

construção do conhecimento de forma natural e despretensiosa, sem pressão.  

Além disso, os jogos concedem ao aluno o papel de protagonista, a interatividade 

confere poder na tomada de decisões e personaliza a trajetória de ensino. Tais 

características são fundamentais na adequação do ensino de Matemática às demandas 

sociais e documentos oficiais e na aquisição por parte do discente de um aprendizado 

significante. 

A formação inicial e continuada do professor para atuar com jogos digitais 

torna-se basilar. O trabalho docente nesta perspectiva requer planejamento prévio, 

estudos extras sobre o jogo escolhido e o conteúdo a ser abordado. Para adiante das 

questões matemáticas, o domínio da tecnologia envolvida no jogo fomenta uma ação 

pedagógica segura e passível de sucesso. 

5. Limites docentes na exploração dos jogos digitais  

Em sintonia com a evolução tecnológica e consequente renovação nas formas 

de acessar as informações e de aprender, foram atualizadas pelos órgãos 
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governamentais as Diretrizes Curriculares para os cursos de Pedagogia e Licenciaturas, 

ajustando a formação de professores às demandas sociais.  

A legislação vigente solicita um preparo docente para utilizar e aplicar em sala 

de aula recursos de TIC visando à otimização do processo de ensino/aprendizagem. O 

Conselho Nacional de Educação (CNE) em seu Parecer CNE/CP 22/2019 (BRASIL, 

2019) estabelece que no curso de formação inicial, o futuro professor precisa 

desenvolver determinadas competências gerais e competências específicas. Dentre as 

competências gerais indica que o docente no exercício de sua atividade profissional 

deverá:  

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como 
ferramenta de formação, para comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
potencializar as aprendizagens (BRASIL, 2019, p. 17). 

 

Dentre as competências específicas, Brasil (2019) estabelece que o futuro 

professor deverá ser capaz de: 

Realizar a curadoria educacional, utilizar as tecnologias digitais, os 
conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos e incorporá-los à 
prática pedagógica, para potencializar e transformar as experiências 
de aprendizagem dos estudantes e estimular uma atitude investigativa 
(BRASIL, 2019, p. 20). 
 

Pesquisas desenvolvidas por Marinho (2008) e Pereira e Pasinato (2011) já 

expressavam a necessidade de formação supracitada. Sem a devida qualificação para a 

utilização das tecnologias, o docente, geralmente, acaba por ter certa insegurança para 

inserir os JD de aprendizagem no desenvolvimento do trabalho educativo em sala de 

aula. Apesar de ser um tema da atualidade e fundamental para o exercício bem sucedido 

da profissão, ainda é explanado na superficialidade. O descompasso entre o que está 

documentado e a realidade dos cursos de formação de professores para lidar com o 

aluno real que se encontra mergulhado em uma sociedade digital camufla a função 

social da educação em relação ao uso racional das TIC. 

A introdução dos JD em sala de aula requer do professor uma postura de 

orientador. Abandonar o espaço de condutor/transmissor de conhecimentos prontos e 

o modelo de aula convencional é um complicativo para muitos. Embora exista uma 
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demanda pela utilização de TIC na escola, algumas pessoas julgam tais ações como 

engambelação. Lamentavelmente, as evoluções tecnológicas ainda não alcançaram as 

metodologias de ensino.  

A precariedade da infraestrutura presente na maioria das escolas brasileiras 

desfavorece a implantação dos JD de aprendizagem. São raros os educandários que 

possuem uma sala de informática bem equipada e em perfeito funcionamento. Em 

muitos casos a falta de acesso à internet é um problema diário. Entende-se que a 

viabilidade do uso das TIC passa por softwares atualizados, a disponibilização de tablets 

e mais computadores para as atividades cotidianas na sala de aula, a criação de espaços 

de aprendizagem virtuais (salas virtuais, blogs etc.), formação continuada para os 

professores e até a presença de um profissional da informática constantemente na 

escola (JAPPUR, 2014). 

Não obstante, a identificação em uma macrovisão das referências que se tem 

para a elaboração do currículo da importância da inserção das TIC nas aulas, os 

princípios diretivos ainda predominam. A inflexibilidade curricular em relação aos 

conteúdos que devem ser tratados e a organização do tempo/espaço escolar são 

obstáculos a serem vencidos. O tempo engessado de uma aula, a falta de horários 

específicos para uso das TIC e até mesmo o elevado número de alunos por turma 

impossibilita essa organização por parte do professor. 

A harmonização entre as questões tecnológicas e pedagógicas envolvidas 

exigem do professor conhecimentos que extrapolam a Matemática. Os JD não devem 

ser introduzidos nas aulas sem que haja um estudo prévio, uma sondagem diagnóstica 

das principais dificuldades da turma e dos jogos que as acometem. Nota-se também que 

a linguagem midiática se difere em vários pontos da linguagem Matemática, mas sua 

utilização para explicar e resolver problemas matemáticos pode beneficiar a 

comunicação com os discentes. O tema matemático pode aparecer implícito e nesse 

caso é substancial arquitetar uma ponte entre a interface do jogo e o conhecimento 

construído pelo estudante dentro do currículo da disciplina. 

O tempo e os recursos orçamentários para sanar as dificuldades aqui 

mencionadas estabelecem uma enorme barreira para a concepção da realidade 

desejável no tocante aos JD de aprendizagem. A maior parte das pesquisas na área que 

obtiveram bons resultados ocorreram em escolas com infraestrutura privilegiada. Os 
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educadores têm consciência da inevitabilidade de um trabalho pautado no uso das TIC 

para a formação cidadã do estudante apesar de se sentirem despreparados e 

impotentes. 

6. Concluindo 

As aulas de Matemática, na atualidade, são consideradas cansativas e 

desinteressantes pela maioria dos alunos. Uma apresentação diferenciada da disciplina 

com os JD vem aprimorar experiências de aprendizagem e mostrar uma realidade 

diferente da que eles estão acostumados. Os pontos principais a serem ressaltados são a 

desmistificação do assombro relacionado ao conteúdo, proporcionada pelas aventuras 

do jogo, o sentimento de autoconfiança e a persistência (MATTAR, 2010). 

 Prensky (2001) relata que ao se referir a jogos, todos eles têm algo a ensinar. Os 

JD de aprendizagem permitem acesso a experiências inéditas para a sala de aula, 

incluem novas abordagens de conteúdos, modificam o relacionamento entre discente e 

docente, quebram barreiras de baixa autoestima, comportam o desenvolvimento 

intelectual, criativo e estético do jogador. Por meio da edificação de modelos da realidade 

e de simulações assegura-se a reflexão e debate sobre problemas do mundo real 

(SHAFFER, 2006). 

A relação entre o conteúdo, o jogo, o aluno e o professor-orientador favorece a 

consolidação de competências por meio do uso dos recursos digitais. A aplicabilidade 

dos elementos da cultura digital, que faz parte da vida cotidiana dos estudantes, na 

escola configura-se em subsídio motivador para as aulas. A interação e a comunicação 

entre os jogadores e o mediador da atividade demandam dos estudantes uma atitude 

ativa e melhora seu humor diante de situações de falha. Para Araújo, Ribeiro e Santos 

(2012, p. 6), “No caso dos jogos educacionais digitais ou softwares educacionais, a 

interação permitida entre conteúdo e aluno e a possibilidade de aprender usando 

recursos digitais podem favorecer a apreensão de conteúdo e o interesse pela tarefa”. 

Com o emprego de ferramentas com as quais os discentes apresentam afinidade, o 

conteúdo é facilmente compreendido e compartilhado entre a turma. 

Acomodar-se com respaldo nas dificuldades não é atitude praticável por pessoas 

que devem ser inspiração para seus aprendizes. Independentemente de qualquer 

objeção, percebe-se que os JD merecem atenção no âmbito da aprendizagem de 
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Matemática para alunos do sexto ao nono anos do Ensino Fundamental. Ao educador 

contemporâneo cabe a busca constante por inovação, o reinventar-se diariamente. 

Aprender a aprender e valer-se de artifícios como a ambientação digital podem facilitar 

a manipulação de ideias e esclarecimento de tópicos matemáticos outorgando eficácia 

na práxis pedagógica.  

 

 

Referências  

ALTHAUS, N. Os jogos online como ferramentas na resolução de problemas com o 
uso de tecnologias digitais. 2015. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências 
Exatas) - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, Centro 
Universitário UNIVATES, Lajeado, RS, 2015.  
 
ARAÚJO, N. M. S.; RIBEIRO, F. R.; SANTOS, S. F. Jogos pedagógicos e responsividade: 
ludicidade, compreensão leitora e aprendizagem. Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso 
[online], v. 7, n. 1, p. 4-23, jun. 2012. 
 
BARBOSA NETO, J. F.; FONSECA, F. S. Jogos educativos em dispositivos móveis como 
auxílio ao ensino da matemática. In: RENOTE, Porto Alegre, RS, v. 11, n. 1, jul. 2013. 
 
BATTAIOLA, A. L. Jogos por computador: histórico, relevância tecnológica e 
mercadológica, tendências e técnicas de implementação. In: Jornada de Atualização em 
Informática, 19., 2000, Curitiba. Anais... Curitiba, PR: Sociedade Brasileira de 
Computação, v. 2, p. 83-122, 2000. 
 
BOMFOCO, M. A.; AZEVEDO, V. A. Os jogos eletrônicos e suas contribuições para a 
aprendizagem na visão de J. P. Gee. Renote: Novas Tecnologias na Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v. 1, n. 3, p. 1-9, dez. 2012. 
 
BRASIL. Matemática: orientações para o professor, Saeb/Prova Brasil, ensino 
fundamental. Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, 2009. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília, DF: MEC, 2017.  
 
BRASIL. PISA. Relatório Nacional. Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2018.  
 
BRASIL. Parecer do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno nº 022 de 07 
de novembro de 2019. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 
Professores para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial 
de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Brasília, DF: CNE, 2019.  



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 39 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

FORTUNA, T. R. Formando professores na universidade para brincar. In: SANTOS, S. M. 
P. (org.). A ludicidade como ciência. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 115-119, 2001. 
 
GEE, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. Nova 
York: Palgrave Macmillan, 2004. 
 
JAPPUR, R. F. Modelo conceitual para criação, aplicação e avaliação de jogos 
educativos digitais. 2014. 296 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Gestão do 
Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, SC, 2014.  
 
KRÜGER, F. L.; CRUZ, D. M. Os jogos eletrônicos de simulação e a criança. INTERCOM. 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXIV Congresso 
Brasileiro da Comunicação, Campo Grande, MS, setembro 2001. 
 
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo, SP: Editora 34, 1999. 
 
MARINHO, S. P. As tecnologias digitais no currículo da formação inicial de 
professores da Educação Básica. O que pensam alunos de licenciaturas. Relatório 
técnico de pesquisa. Belo Horizonte, MG: PUC-Minas, 2008.  
 
MASCIANO, Cristiane Ferreira Rolim. O uso de jogos do software educativo Hércules 
e Jiló no mundo da Matemática na construção do conceito de número por 
estudantes com deficiência intelectual. 2015. 179 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação), Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2015.   
 
MATTAR, J.  Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo, SP: 
Pearson Prentice Hall, 2010.  
 
MAZIVIERO, H. F. G. Jogos digitais no ensino de Matemática: o desenvolvimento de 
um instrumento de apoio ao diagnóstico das concepções dos alunos sobre diferentes 
representações dos números. 2014. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação para a 
Ciência), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP. Bauru, SP, 
2014. 
 
MORAN, J. M. A educação que desejamos: novos desafios de como chegar lá. 
Campinas, SP: Papirus, 2007. 
 
PEREIRA, A. B. C. Uso de jogos digitais no desenvolvimento de competências 
curriculares da Matemática. 2017. 167 f. Tese (Doutorado em  
Ciências) - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
SP, 2017.  
 
PEREIRA, D. M. C.; PASINATO, N. M. B. A formação do pedagogo para o uso das 
tecnologias: uma análise de diferentes currículos. In: XI Congreso Internacional 
Galego-Portugués de Psicopedagoxía, 2011, La Coruña. Libro de Actas do XI Congreso 
Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía. A Coruña, 2011. 
 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 40 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

POETA, C. D. Concepções metodológicas para o uso de jogos digitais educacionais 
nas práticas pedagógicas de matemática no Ensino Fundamental. 2013. 92 f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Luterana do Brasil - 
ULBRA, Canoas, RS, 2013. 
 
PRENSKY, M. Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, Bradford, v. 9, n. 5, p. 
2-6, out. 2001. 
 
PRENSKY, M. Aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo, SP: Senac, 2012. 
 
ROSAMUND, S. Ensino eficaz de Matemática. São Paulo, SP: Artmed, 2009. 
 
SAVI, R.; ULBRICHT, V. R. Jogos digitais educacionais: benefícios e desafios. RENOTE, 
Porto Alegre, RS, v. 6, n. 1, jun. 2008.  
 
SCHUYTEMA, P. Design de games: uma abordagem prática. São Paulo, SP: Cengage 
Learning, 2008.  
 
SHAFFER, D. W. How computer games help children learn. Palgrave Macmillan, New 
York, NY, USA, 2006. 
 
SILVA, T. S. Jogos sérios em mundos virtuais: uma abordagem para o ensino-
aprendizagem de teste de software. 2012. 88 f. Dissertação (Mestrado em 
computação) – Programa de Pós-Graduação em Informática, Área de Concentração em 
Computação Aplicada, Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa Maria, RS, 
2012. 
 
TONÉIS, C. N. A experiência matemática no universo dos jogos digitais: O 
processo do jogar e o raciocínio lógico e matemático. 2015. 128 f. Tese (Doutorado 
em Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, 
Universidade Anhanguera de São Paulo–UNIAN, São Paulo, SP, 2015.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 41 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

CAPITULO III    

 

 

DOCÊNCIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO-APRENDIZAGEM 
DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Tatiane Daby de Fátima Faria Borges 

Guilherme Saramago de Oliveira  
Juliana Rosa Alves Borges 

Núbia dos Santos Saad 
 

A exploração matemática pode ser um bom caminho para 
favorecer o desenvolvimento intelectual, social e emocional da 
criança. Do ponto de vista do conteúdo matemático, a 
exploração matemática nada mais é do que a primeira 
aproximação das crianças, intencional e direcionada, ao mundo 
das formas e das quantidades (LORENZATO, 2008, p. 1). 

 

1.  Ideias iniciais 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei 9394/96, indica a 

Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade; em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual/cognitivo e social, complementando a ação da família e da 
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comunidade. A Educação Infantil compreende crianças de até três anos de idade em 

creches ou entidades equivalentes e crianças de quatro e cinco anos de idade em pré-

escolas. 

Mediante a definição do público atendido, fixaram-se também como princípios 

organizativos da Educação Infantil:  

I – Avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental; 
II – Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída 
por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; 
III – Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias 
para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  
IV – Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas;  
V – Expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança (BRASIL, 1996, p. 22).  

 

Assim, a partir da Lei 9394/96, a Educação Infantil passa a ter características de 

escolarização prezando não apenas pelo direito da criança de frequentar a escola como 

também de receber uma educação de qualidade efetivando aprendizagens.  

Pensar o ensino da Matemática na Educação Infantil é, antes de tudo, 

compreender a alfabetização matemática aliando conhecimento científico e pedagógico 

ao desenvolvimento das crianças que fazem parte desde período da Educação Básica.  

Mediante as percepções de que as crianças pequenas aprendem com seus pares 

e com o meio social, o ensino da Matemática na Educação Infantil deve estar amparado 

em atividades que usem de situações cotidianas, sociais e reais vividas pela escola, 

através das quais estas crianças possam relacionar a Matemática formal (aquela 

aprendida na escola, uma ciência) com a Matemática humana (cotidiana e social) a ser 

vivenciada por elas, por meio de um planejamento intencional e objetivo, propiciando a 

construção de conceitos e significados matemáticos. 

Como cita Schliemann (1995, p. 12), “A Matemática não é apenas uma ciência é 

também uma forma de atividades humanas”. Ou seja, a aprendizagem da Matemática, 

em especial na Educação Infantil, exige desenvolver na criança um olhar matemático 

do mundo, numa constante observação deste e formando, assim, conceitos matemáticos 

a partir desta correlação.  
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Segundo Pirola e Mariani (2005), para facilitar a compreensão e a 

aprendizagem dos alunos é preciso que eles se sintam confortáveis e motivados, 

estabelecendo relações ente conteúdo e experiências próprias. Neste sentido, ensinar a 

Matemática é possibilitar vivências matemáticas.  

A Matemática é um dos conteúdos curriculares mais observáveis e vivenciáveis 

socialmente pelas crianças, por isso deve ser concebido na escola através de práticas de 

ensino e aprendizagem de maneira vinculada ao cotidiano. A criança antes mesmo de 

entrar na Educação Infantil já é capaz de estabelecer quantidades mínimas, pequenas 

contagens, nomeação de objetos e figuras geométricas; possui algumas noções 

espaciais, de ordenação, classificação, seriação e conjuntos; reconhece números e tem 

noções de adição, subtração etc. 

Outro fator prioritário para o ensino da Matemática na Educação Infantil, além 

da correlação Matemática - cotidiano - mundo infantil, é a condução do processo de 

ensino ou processo pedagógico que deve ser extremamente prazeroso e significativo 

para as crianças desta etapa. 

Solimão (2011), assim como Pirola e Mariani (2005), cita que as crianças 

aprendem de acordo com os estímulos que lhes são propostos. O ambiente precisa ser 

dinâmico, prazeroso e propício ao processo de ensino-aprendizagem, evitando 

atividades mecanizadas, repetitivas e que levam a criança a apenas memorizar 

determinado conceito, ignorando a aplicabilidade deste conceito na vida cotidiana. 

Silva (2010), fundamentada nos estudos de Vygotsky, cita a importância da 

interação da criança com o outro, com o mundo que a rodeia, os objetos que estão à sua 

volta. Essas trocas com seus pares e os objetos oportunizam à criança uma 

aprendizagem por vivências e com significado. 

Wadsrowth (2003), tendo como referência Jean Piaget, diz que a aprendizagem 

é desenvolvida por meio de estágios e estes são conquistados a partir da manipulação 

do conhecimento no meio e com o outro. Embora seja extremamente pessoal, o ato de 

aprender pode ser modificado positivamente ou negativamente de acordo com os 

estímulos oferecidos às crianças. 

Em outros termos, a Educação Infantil deve oferecer momentos de curiosidade, 

de pesquisa, de confronto de ideias, hipóteses, análise da realidade, das situações 

diversas, da resolução de problemas e de conflitos. Estes princípios são estímulos 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 44 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

essenciais para a construção da aprendizagem, a qual, gradativamente, a criança de 

zero a cinco anos vai adquirindo conceitos matemáticos que partam do raciocínio 

lógico, da hipótese, do confronto de ideias e respostas chegando à apresentação dos 

conceitos mais formais e símbolos matemáticos.  

O que se vê, frequentemente, na Educação Infantil e no ensino da Matemática, é 

uma didática voltada para a manipulação de materiais concretos como palitos, caixas de 

contagem, figuras e outros, de uma maneira descontextualizada de ação problemática, a 

decodificação e memorização de números, contagens decoradas e memorizadas, 

formação de conjuntos. Estas atividades ignoram ações importantes como o raciocínio 

lógico, a argumentação e a reflexão sobre os conceitos e produtos matemáticos. Não há 

preocupação de estimular as crianças quanto aos conhecimentos matemáticos e nem 

de apresentá-los de forma que favoreçam o levantamento de hipóteses. Ainda que de 

maneira concreta, prevalece o ensino de uma Matemática extremamente abstrata, 

obsoleta e sem sentido vivencial para as crianças.  

Neste contexto, Lorenzato (2008) diz que o conhecimento matemático não é 

resumido somente em números e fatos a serem memorizados; aprender Matemática é 

muito mais do que aprender a contar. Kishimoto (1996) destaca que a criança se sente 

mais motivada através das atividades que estimulam sua inteligência, seu raciocínio, 

que agucem seu desejo de superar os obstáculos, refletir sobre o seu desempenho e 

desenvolver as suas potencialidades, de uma maneira lúdica e basicamente cognitiva. 

Proporcionar experiências que contribuam para a interação e a troca de ideias 

matemáticas entre as crianças é muito importante para que elas se desenvolvam 

gradativamente e consigam superar seus próprios questionamentos e hipóteses. Por 

isso, é fundamental priorizar a seleção de atividades e recursos didáticos que, de forma 

objetivada, estimulem a aquisição de conceitos por meio de trocas e experiências 

coletivas e em grupo.  

Assim, a Matemática na Educação Infantil tem a oportunidade de ampliar 

conceitos que são experimentados e vivenciados pelas crianças nas suas relações em 

casa, na rua, em diferentes espaços sociais e em situações cotidianas nas quais ela 

observa e reconhece a Matemática.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é um 

documento pedagógico que foi publicado com vista a possibilitar orientação pedagógica 
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aos profissionais que atuam na Educação Infantil e faz uma abordagem da Matemática 

com finalidade de proporcionar oportunidades para que as crianças desenvolvam a 

capacidade de estabelecer aproximações a algumas noções matemáticas presentes no 

seu cotidiano (BRASIL, 1998). 

O documento acima mencionado critica as práticas pedagógicas que utilizam a 

memorização e a repetição, considerando as mesmas como inapropriadas mediante a 

amplitude do desenvolvimento da criança que exige diferentes estímulos que vão desde 

a cognição ao desenvolvimento motor. Ainda faz referência a uma prática pedagógica 

na Educação Infantil que não esteja limitada a desenvolver apenas uma área de 

aprendizagem, mais sim estar associada a diferentes áreas do desenvolvimento.  

Lorenzato (2008), tendo como referência Brasil (1998), explicita que as 

atividades devem ser planejadas, inicialmente, pensando nos interesses dos alunos, 

estar condizentes com a fase de desenvolvimento em que as crianças se encontram, 

sabendo que um conceito pode ser apreendido de diferentes maneiras e que a 

aquisição do conhecimento é mais fácil quando se usam de metodologias diferentes e 

adequadas a cada nível de desenvolvimento da criança. 

 
Figura 1 – Disposição da disciplina de Matemática no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998). 

 

Fonte: Autoria própria com base em Brasil (1998). 
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Na Figura 1, pode-se observar que o Currículo Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), traz uma seção específica para cada área do conhecimento assim 

como orientações didáticas aos professores e seleção de conteúdos ou conceitos que 

seriam importantes para as crianças de zero a cinco anos de idade. 

Restritivo à Matemática, o documento traz uma reflexão acerca da repetição, 

memorização e associação; do concreto ao abstrato onde cita a importância de ensino 

matemático prático e manipulativo na Educação Infantil; atividades pré-numéricas com 

a inserção dos símbolos numéricos num processo associativo e de diferenciação dos 

números; jogos e aprendizagens de noções matemáticas que citam a importância da 

ludicidade na educação matemática para a construção de conceitos. 

Chama à atenção quanto ao documento RCNEI, que delimita os conceitos ou 

conteúdos que as crianças de zero a seis anos devem aprender. Neste sentido, ignora as 

questões relativas ao conhecimento prévio das crianças, o interesse e as vivências das 

mesmas assim como sugere a não flexibilidade curricular uma vez que delimita o que a 

criança deve aprender em Matemática na Educação Infantil. 

Neste contexto, cita Brasil (1998):  

Propõe-se a abordagem desses conteúdos de forma não simplificada, 
tal como aparecem nas práticas sociais. Se por um lado, isso implica 
trabalhar com conteúdos complexos, por outro lado, traz implícita a 
ideia de que a criança vai construir seu conhecimento matemático por 
meio de sucessivas reorganizações ao longo da sua vida. Complexidade 
e provisoriedade são, portanto, inseparáveis, pois o trabalho didático 
deve necessariamente levar em conta tanto a natureza do objeto de 
conhecimento como o processo pelo qual as crianças passam ao 
construí-lo (BRASIL, 1998, p. 127). 

 

Nessa perspectiva, refletir o ensino da Matemática tendo como princípio o 

contexto da sala de aula na Educação Infantil e o cotidiano da criança é pensar nas 

vivências e nos saberes matemáticos advindos das necessidades infantis ao mesmo 

tempo que pensar em potencializar o ensino da Matemática.  

Deste modo, foi instituído, a partir do ano de 2019, o novo Currículo Base para a 

Educação Infantil. O currículo foi construído mediante a consolidação dos 

conhecimentos apontados e discutidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

após uma constante discussão entre partes interessadas numa consulta pública de 

2016 a 2018, reunindo opinião pública a reflexões pedagógicas e científicas apontando 
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quais os conhecimentos básicos necessários às crianças da Educação Infantil em cinco 

eixos norteadores, como apresentado na Figura 2.  

 
Figura 2 – Eixos norteadores do novo Currículo Base para a Educação Infantil: a Matemática e 

os conceitos matemáticos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O que se pode observar é que, diferentemente do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, o conteúdo de Matemática no Currículo Base para a 

Educação Infantil não é apresentado em uma seção exclusiva, mas sim de forma 

integrada a outros saberes e conhecimentos, tornando a Matemática um conhecimento 

associável, vivenciável e interdisciplinar. Assim, possibilitando à criança da Educação 

Infantil o direito de “[...] conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-

se, onde [...] as experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e 

as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-

os aos conhecimentos” (BRASIL, 2017, p. 40). 

Segundo Brasil (2017), o Currículo Base para a Educação Infantil visa ainda a 

uma compreensão abrangente do mundo, por meio de práticas sociais, incentivando a 

capacidade de lidar com problemas e desafios diversos e possibilitando a aprendizagem 

Matemática de maneira contextualizada e interdisciplinar. Isso, ao mesmo tempo em 

que desenvolve as capacidades de raciocinar, argumentar, abstrair, com raciocínio lógico 
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e aquisição de conceitos matemáticos, sem sair do mundo e imaginário infantil. 

Destarte, trabalhar a Matemática na Educação Infantil sob a perspectiva do novo 

Currículo Base para a Educação Infantil requer diferentes ações por parte dos alunos 

que vão desde o processo de contextualizar, abstrair, até envolver outras capacidades 

essenciais como questionar, imaginar, visualizar, decidir, representar e criar. Como 

citam Smole, Diniz e Milani (2007), é preciso ultrapassar a concepção de treinar os 

alunos a dar respostas corretas, e encorajá-los a explorar uma grande variedade de 

ideias matemáticas relativas a números, medidas, geometria, noções primárias de 

estatística, de forma que as crianças desenvolvam e conservem prazer e curiosidade 

acerca da matemática. 

No entendimento de Smole, Diniz e Milani (2007), Oliveira (2017), para esse 

trabalho diferenciado com a Matemática na Educação Infantil ocorra é preciso que o 

professor pense nos conteúdos específicos a serem trabalhados, separando 

previamente os materiais de acordo com o tempo médio de concentração dos alunos, 

evitando, assim, o desinteresse e tornando as aulas desafiadoras. 

Oliveira (2017), argumenta ainda, que a sala de aula deve ser um lugar onde 

professores e alunos interajam, tornando-se um espaço para aprendizagem 

matemática, um ambiente propício para a resolução de problemas, a criatividade e que 

aguce o desenvolvimento do pensamento lógico. 

Haja vista as primeiras impressões sobre o ensino da Matemática na Educação 

Infantil, a aprendizagem por parte das crianças de zero a cinco anos será significativa 

se o conhecimento a ser construído for articulado ao cotidiano da criança com os 

conceitos significantes e vivencialmente observáveis, reais e funcionais. 

2. Metodologias para o ensino da Matemática na Educação Infantil 

O universo infantil é caracterizado pelas descobertas, pelo prazer, pela 

motivação, interação e a criatividade dos desafios que lhe são apresentados e que 

podem ser alcançados através de diversas atividades. Winnicott (1997) cita que o 

brincar ajuda no crescimento integral do indivíduo, pois auxilia no processo de 

comunicação, integração resultando assim no amadurecimento intelectual do aluno. 

Andrade (2002) cita que:  

Acredita-se que a criança aprende Matemática se apropriando do 
mundo, vivendo, dando sentido e significado às coisas, ao estabelecer 
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relações entre elas. A criança aprende Matemática agindo, falando, 
observando, experimentando, vivenciando situações desafiadoras desde 
cedo, no seu ambiente físico e sociocultural (ANDRADE, 2002, p. 09). 
 

Na perspectiva de Andrade (2002), Pirola e Mariani (2005) citam que na 

Educação Infantil as crianças já trazem para a escola conhecimentos prévios que foram 

adquiridos através das interações com os familiares, com as brincadeiras entre amigos, 

construindo ideias matemáticas. Daí a importância de compreender que a Matemática 

na Educação Infantil deve estar associada ao prazer e ao próprio ato de brincar. 

Moura (2007), complementando Pirola e Mariani (2005), aponta que a 

Educação Infantil deve ser uma fase de escolarização que tenha o objetivo de ampliar o 

seu desenvolvimento e o conhecimento das crianças dentro de práticas pedagógicas 

que estejam integradas às vivências dessas crianças. 

Smole, Diniz e Milani (2007), complementando as ideias de Andrade (2002), 

Pirola e Mariani (2005) e Moura (2007), reverbera que a aprendizagem matemática é 

construída através do entusiasmo, da motivação e da curiosidade. A criança aprende de 

acordo com os estímulos e experiências vividas em suas aulas. 

Assim, o espaço da sala de aula, além de bastante acolhedor, deve propiciar à 

criança diferentes momentos de interação com o conteúdo matemático numa 

variedade de estímulos e atividades que mesclem atividades lúdicas, jogos, 

argumentação, problematização e resolução de problemas, oportunizando à criança o 

pensamento matemático como algo individualizado e de estratégia particular.  

 Ramos (2008) cita que as atividades e trabalhos em grupo e de interação entre 

as crianças são também um método de ensino matemático bastante interessante, uma 

vez que possibilita o levantamento hipotético, o raciocínio lógico e o conflito de ideias, 

oportunizando a seleção de estratégias e de respostas por meio de trocas afetivas e de 

experiência, devendo permear todo o processo de ensino na Educação Infantil. 

Para Lorenzato (2008), complementando o pensamento de Ramos (2008), todas 

as vivências da criança devem ser valorizadas na Educação Infantil, como momentos de 

aprendizagem matemática. A integração da Matemática à rotina da criança, ao mesmo 

tempo em que associa os conceitos matemáticos a outras áreas do conhecimento, 

oportuniza a aprendizagem matemática de maneira prazerosa e interessante. 

Os autores anteriormente mencionados ainda comungam do pensamento que a 
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aprendizagem matemática não é somente o ato de aprender os conteúdos e conceitos, 

mas de aprimorar os conhecimentos já produzidos e utilizá-los para solucionar 

problemas futuros. 

Assim, espera-se que a aprendizagem matemática na Educação Infantil seja 

construída com uma variedade de metodologias, compreendendo que as crianças 

constroem o conhecimento gradativamente, onde conceitos matemáticos são 

adquiridos por elas através da associação desses conhecimentos e conceitos ao seu 

cotidiano. 

Segundo Lopes (2010), é necessário pensar em uma Matemática que tenha 

cada vez mais a capacidade de estimular a criatividade, a investigação e a reflexão, 

princípios do pensamento abstrato da criança. 

Neste sentido, “[...] nas atividades em sala de aula o professor precisa estimular a 

criança a descrever o que está realizando, e se necessário concretizar o movimento 

outra vez para descrevê-lo. Pois, este ato provoca uma interiorização do conceito 

formando o abstrato” (PEREIRA, 2016, p. 32). 

O ambiente em que está sendo trabalhada a Matemática na Educação Infantil 

abre espaço para que os alunos exponham seus pensamentos e/ou questionamentos 

de maneira a vislumbrar o ensino da Matemática para além de uma transmissão de 

conhecimentos, mas sim uma ação pedagógica regida pela autonomia, pela vivência e 

experiência, sendo cada criança agente da própria aprendizagem. 

Numa visão pedagógica, como cita Andrade (2002), é muito importante que o 

professor crie situações didáticas que desenvolvam estruturas nas mentes das crianças, 

sendo fundamental para a aquisição do conhecimento matemático. “[...] O professor 

deve considerar que a criança constrói seu próprio conhecimento, tem suas 

singularidades e que tem conhecimentos prévios” (ANDRADE, 2002, p. 10). 

Quanto às metodologias de ensino da Matemática destinadas aos estudantes da 

Educação Infantil, o RECNEI cita que o trabalho com a Matemática atende, por um lado, 

às necessidades da criança de construir conhecimentos usando diferentes domínios do 

pensamento e, por outro lado, a necessidade social de instrumentalizar, participar e 

compreender o mundo que lhe exige diferentes habilidades e conhecimentos (BRASIL, 

1998).  

Para o Novo Currículo Base da Educação Infantil (BRASIL, 2017), o ensino da 
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Matemática deve propiciar à criança situações nas quais ela desempenhe um papel 

ativo, vivenciando desafios e sentindo-se provocada a resolver situações-problema, 

construindo significados sociais e naturais.  

Ambas as propostas curriculares e pedagógicas para o ensino da Matemática na 

Educação Infantil objetivam criar situações de desafios, comunicando os 

procedimentos usados para a resolução de problemas, confrontando, argumentando, 

antecipando resultados e buscando dados, podendo tomar decisões agindo como 

produtoras de conhecimento e não apenas executoras de instruções. 

Quando se pensa em criar situações próprias e inerentes à criança, logo sabe-se 

que uma questão natural delas é o ato de brincar. Desta forma, a aprendizagem 

matemática na Educação Infantil deve ser subsidiada pela interação entre as crianças e 

a brincadeira. Ressalta-se que atividades lúdicas devem ser objetivadas e atender ao 

currículo matemático desejado para que não se transformem numa aprendizagem 

pouco significativa.  

Kamii e Devries (2009) aludem sobre a função das brincadeiras e sua 

possibilidade de ampliar o raciocínio e a imaginação das crianças. Para os autores, as 

brincadeiras têm características de coletividade além de facilitar para as crianças 

entenderem os processos de trocas e regras, oportunizam ainda a comparação, seleção 

de hipóteses, argumentação, soluções de problemas etc.  

Segundo Piaget (1985), em complementação ao pensamento de Kamii e Devries 

(2009), as brincadeiras para as crianças até os seis anos de idade podem ter grande 

influência na formação do seu desenvolvimento mental, pois ele permite levar a criança 

a assimilar o real. 

Outra metodologia bastante significativa no ensino da Matemática na Educação 

Infantil, e que está correlacionada à ludicidade, são os jogos. Bomtempo e Viana (2003) 

citam que os jogos são uma metodologia complementar à brincadeira, pois, com caráter 

lúdico, chamam à atenção e despertam o interesse da criança. Entretanto, é preciso 

saber relacionar os objetivos a serem alcançados com os jogos de maneira que eles 

ampliem a linguagem, interação, raciocínio lógico, habilidades, estratégias, a 

argumentação e o levantamento de hipóteses possibilitando, ainda, a socialização, 

interpretação, modificação e a reconstrução de regras, além de ajudar no 

amadurecimento emocional. 
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No entendimento de Kishimoto (1996, p. 122), os professores devem estar bem 

preparados para utilizar os jogos e brincadeiras no processo de ensino e assevera: “A 

capacidade lúdica do professor é um processo que precisa ser pacientemente 

trabalhada. Ela não é imediatamente alcançada. O professor que, não gostando de 

brincar, esforça-se por fazê-lo, normalmente assume postura artificial facilmente 

identificada pelos alunos”. 

Em relação aos jogos na Educação e no ensino da Matemática, Cória-Sabinni e 

Lucena (2004) citam que estes se tornam importantes aliados para se trabalhar a 

Matemática com as crianças se forem utilizados de maneira planejada e se houver 

intencionalidade educativa. Quando a criança é desafiada por um jogo, logo ela também 

manipula o produto matemático, refletindo sobre sua aplicabilidade e abstraindo 

conceitos. 

Antunes (2005), corroborando os autores supracitados Bomtempo e Viana 

(2003) e Cória-Sabinni e Lucena (2004) a respeito dos jogos, diz que estes devem ser 

avaliados antes de ser aplicados, uma vez que os jogos fáceis ou acima da capacidade 

dos alunos causam desinteresse, além da sensação de fracasso e incapacidade. Assim, 

precisam estar atrelados aos objetivos e às capacidades da criança de compreendê-los e 

aprender com os mesmos. 

Outra metodologia que deve ser priorizada no ensino da Matemática na 

Educação Infantil é o uso de materiais diversificados e a construção de um material 

pedagógico que atenda ao currículo pretendido. 

Schliemann (1995, p. 179), ao retratar o uso de materiais no ensino dos 

conteúdos matemáticos, afirma: “A Matemática com materiais concretos não 

pressupõe simplesmente que temos objetos à nossa disposição na sala de aula, 

pressupõe que estruturemos as relações entre objetos de tal forma que essas relações 

reflitam modelos matemáticos”. 

Nesta perspectiva, o material concreto ou pedagógico deve ter uma ligação com 

as habilidades que se pretendem formar sobre a Matemática. Ele deve estimular a 

resolução de problemas, contemplar princípios lógico-matemáticos, possibilitar o 

levantamento de hipóteses e a reflexão do que está se aprendendo. Como cita Aberkane 

e Berdonneau (1997), a criança aprende fazendo, refazendo, manipulando, refletindo e 

observando.  
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Nacarato (2009), em complementação a Aberkane e Berdonneau (1997) sobre 

a importância de a criança agir sobre o conhecimento Matemático por meio de 

materiais significativos, reverbera que a aprendizagem Matemática não deve ocorrer 

por repetições e mecanizações, mas através de uma prática social que requer 

envolvimento do aluno em atividades significativas. Assim, não é a oferta de material 

concreto e pedagógico que facilitará a aprendizagem matemática, mas sim a condução 

da atividade com o uso desses materiais. 

Na Educação Infantil, como visto até o momento, é primordial compreender os 

conceitos matemáticos que devem ser aprendidos pelas crianças de zero a cinco anos, 

procurando efetivar o currículo matemático. Isto acontecerá por meio da seleção de 

metodologias e propostas de ensino que considerem o interesse da criança (aspecto 

motivacional) e sua capacidade maturacional e cognitiva, para a aquisição de 

conhecimentos por meio de práticas cotidianas, vivenciais, manipulativas e lúdicas. 

Como cita Delval (2001), trata-se de integrar a necessidade do conhecimento 

escolar com as formas de aprendizado e construção do conhecimento que a criança 

espontaneamente elabora. Deste modo, a escola contribui para o desenvolvimento da 

capacidade de pensar e favorece a construção de novos conhecimentos por intermédio 

da participação ativa das crianças.  

Neste sentido, é imprescindível o papel do professor. Ele detém uma série de 

saberes sobre o estudante e os conteúdos matemáticos que podem contribuir para a 

escolha de procedimentos, técnicas e metodologias que de fato favoreçam a 

aprendizagem das crianças da Educação Infantil.   

3. O professor da Educação Infantil e o ensino da Matemática 

Quando se trata do ensino de Matemática, é preciso que o professor esteja 

preparado e disposto a atuar de maneira dinâmica e envolvente, motivando os alunos a 

raciocinar, hipotetizar e aprender, por meio de uma prática permeada por saberes 

didáticos, conhecimentos pedagógicos e características da Educação Infantil. Como 

citam Craidy e Kaercher (2001), o professor, para trabalhar com a Matemática, 

especialmente na Educação Infantil, deve ter em mente as especificidades das crianças 

desta etapa, assim como a maneira de apresentar a elas os conhecimentos 

matemáticos. 

Baú (2009), complementando as ideias de Craidy e Kaercher (2001) sobre o 
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professor da Educação Infantil e o ensino da Matemática, cita que ele deve estabelecer 

como princípio de seu trabalho com a Matemática, o processo de como o aluno aprende 

para, assim, propor atividades que lhes sejam melhores, através deste princípio.   

Ao falar das diferentes maneiras de o professor agir, Fiorentini (1995) afirma 

que muitas vezes ele apresenta a Matemática como uma ciência exata pronta e acabada, 

quando na verdade ela deve ser introduzida como um conhecimento cotidiano, 

hipotético, refletido e dinâmico construído através da autonomia do pensamento de 

forma eficaz e com muitas possibilidades de se chegar a um resultado. 

Tebar (2011), subsidiando a fala de Fiorentini (1995), reverbera que o 

professor precisa pautar seu processo de ensino na mediação educativa por meio de 

três elementos essenciais: o aluno e o saber, o aluno e o meio, e o aluno e seus colegas. 

O professor deve regular as aprendizagens, favorecendo saberes, aguçando as 

curiosidades, avaliando o aluno e favorecendo o progresso. A Figura 3 retrata melhor 

estes elementos. 

Figura 3 - Elementos essenciais para o processo de ensino da Matemática na Educação Infantil. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Muitas vezes, o educador carrega consigo traços das dificuldades da sua 

trajetória estudantil que acabam interferindo na sua prática docente. É nítida a 

dificuldade que alguns professores apresentam na área da Matemática o que, 

consequentemente, acaba causando um distanciamento do educador com a disciplina 

que irá ensinar. A aprendizagem Matemática, segundo Gomes (2002 p. 13), “[...] ainda 
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se constitui em um grande problema, tanto para as crianças quanto para os professores 

que estão sendo formados nos cursos de Pedagogia, o que favorece a criação de sujeitos 

fóbicos e analfabetos matematicamente”. 

Segundo Nacarato (2009), várias vezes os professores possuem marcas de 

sentimentos negativos quanto ao ensino da Matemática, causando bloqueios para 

aprender e ensinar. O autor ainda destaca que é impossível ensinar aquilo que não se 

tem domínio. 

Sob essa óptica, pode-se avaliar o quanto é importante que o professor esteja 

preparado e detenha o conhecimento para poder, a partir dele, planejar, criar e elaborar 

suas aulas abandonando seu processo particular e suas experiências positivas e 

negativas. É basilar que isso aconteça através de uma ação refletida e da reflexão do seu 

próprio planejamento atendo-se às necessidades das crianças para com este conteúdo. 

Neste prisma, Nóvoa (1991) destaca que a formação do professor tem um peso 

muito grande quando se fala do ensino da Matemática. Mais do que uma formação 

específica ou a somatória de cursos de formação continuada, de conhecimentos e de 

técnicas, esse professor deve sempre refletir criticamente a sua prática pedagógica. 

Assim, ele terá condições de desenvolver aulas e metodologias dinâmicas que tornem a 

matemática vivencial a seus alunos. 

Curi (2004) relata que para se ensinar Matemática é preciso saber dialogar 

sobre Matemática e não somente repassar procedimentos; ser capaz de explicar e de 

relacionar a matemática com outras áreas do conhecimento e com a própria realidade. 

É possível, então, compreender que para o professor ensinar Matemática é 

extremamente relevante compreender como ensinar Matemática, os caminhos 

didático-metodológicos, aproximando esta ciência às vivências dos seus alunos. A partir 

disto, ele pode ensinar e construir junto a seus alunos um conhecimento significativo, 

elencando práticas que possibilitem aos mesmos desenvolver competências e 

habilidades.  

Neste contexto, Silva e Filho (2011) complementam a ideia de Curi (2004) 

reverberando que apenas o saber matemático não é suficiente para ensinar as 

crianças na Educação Infantil. Há uma série de questões que fazem a diferença na 

postura do professor, como o planejamento, os métodos e as metodologias utilizadas. É 

preciso que o professor valorize os conhecimentos prévios da criança para assim 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 56 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

formar novos saberes, o que é essencial para a construção do processo de ensino 

aprendizagem proposto para as crianças da Educação Infantil. 

Vale destacar a reflexão de Freire (2009), quando cita que a teoria ensinada deve 

estar sempre complementada pela ação prática. Neste cenário, o professor deve ser 

capaz de inventar e se reinventar, criando atividades que deem luz ao seu trabalho e 

suporte aos seus alunos.  

Segundo Tardif (2012), o fazer e o saber fazer são base para o trabalho do bom 

professor. Assim, ampliando a reflexão de Freire (2009), o professor de Educação 

Infantil além de ter conhecimento sobre conteúdo matemático deve também saber 

construir metodologias que possibilitem às crianças compreenderem e usufruírem de 

maneira significativa deste conhecimento. 

Para Fiorentini (1995), no ensino da Matemática a crianças da Educação 

Infantil, é muito importante que o professor observe e auxilie as crianças a avançar e 

superar suas próprias dificuldades, pensando, questionando e se expressando nas mais 

diversas situações. Portanto, o professor deve criar situações, atividades e metodologias 

que estimulem essas ações. 

Imbernón (2004) diz que, para esta postura mediadora, o professor da 

Educação Infantil deve estar sempre promovendo uma reflexão crítica sobre o que ele 

deve ensinar, como ensinar e, especialmente, como as crianças estão adquirindo o 

conhecimento e abstraindo as informações. 

Corroborando com Imbernón (2004), Silva (2010, p. 101) cita: “[...] As 

concepções metodológicas devem inscrever-se numa constante reflexão sobre as 

práticas letivas e numa atitude de abertura à introdução de mudanças no cotidiano 

educativo”. 

Neste enfoque, é preciso o professor estar em constante processo de formação e 

em busca de informação para a adequação de suas práticas, para compreensão ampla 

do conhecimento matemático e especialmente das formas de melhor aprendizagem das 

crianças de zero a cinco anos. Para Freire (2011), a formação de professores é um 

processo permanente e contínuo, onde é fundamental a reflexão crítica sobre sua 

prática. É através dessa reflexão que será possível buscar constantemente o 

aperfeiçoamento, o conhecimento, e ampliar sua teoria bem como sua prática. 

É necessário, para o ensino da Matemática na Educação Infantil frente às novas 
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propostas curriculares, como cita Fiorentini (1995), que o professor produza novos 

significados, situe-se histórico-filosoficamente, aproprie-se criticamente das 

contribuições de cada tendência e metodologia pedagógica e reconstrua seu próprio 

ideário pedagógico. 

4. Concluindo 

Está-se frente a um novo currículo para a Educação Infantil e, especialmente 

quanto a Matemática, este currículo a apresenta de uma forma integralizada, 

interdisciplinar e correlacionada a outras áreas de saber complementando uma 

proposta pedagógica que visa à formação das crianças de zero a cinco anos de maneira 

integral e com conhecimentos ampliados.  

Assim, a Matemática está relacionada ao seu cotidiano, às suas experiências 

com seus pares e com o mundo matemático à sua volta, de maneira a associar a 

matemática a experiências do dia a dia, a busca de solução para situações reais e 

vivenciais no uso do raciocínio lógico, da hipótese, da argumentação e do uso de 

conceitos matemáticos aprendidos e refletidos na escola.  

Relativo às metodologias de ensino, reflete-se o quanto essas devem estar 

adequadas aos interesses das crianças e que, especialmente, atividades permeadas 

pelas brincadeiras, jogos e manipulação de objetos tornam-se fatores desencadeantes 

da aprendizagem Matemática com prazer, alegria e motivação. 

Na mesma perspectiva sobre as metodologias, discorreu-se sobre a importância 

de o professor conhecer sobre o currículo matemático, elencar os saberes essenciais 

para as crianças, compreender sobre o desenvolvimento infantil e as melhores formas 

de aprender conforme a idade delas.  

Finalizando a reflexão posta sobre o ensino da Matemática na Educação Infantil, 

ressalta-se a importância de a formação do professor ser contínua e interminável. 

Outrossim, tão importante quanto o constante ato de formar-se está o de refletir a sua 

prática de maneira crítica, analisando sempre o currículo matemático, o planejamento, 

as metodologias e a criança, modificando, reorientando e reorganizando sua própria 

prática docente. Isso possibilitará mudanças na sua forma de ensinar e de compreender 

o processo de ensinar Matemática na Educação Infantil.  

É importante que o professor compreenda que a Matemática deverá estar 
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estritamente ligada ao desenvolvimento do pensamento hipotético e do raciocínio 

matemático e não apenas a conteúdos predispostos pelas diretrizes curriculares da 

Educação Infantil. A educação infantil, diferentemente de outras etapas da Educação 

Básica, é uma etapa especialmente diferenciada uma vez que tem como clientela 

crianças com amplas potencialidades cognitivas e com pouca idade. Por isso, suas 

necessidades infantis devem ser constantemente consideradas para que todas as áreas 

de seu desenvolvimento sejam contempladas.  

Dado o exposto, o professor deve ter conhecimento sobre o ato de aprender e as 

teorias de aprendizagem e desenvolvimentos das crianças de zero a cinco anos, e ter 

domínio teórico-didático-metodológico do ensino da Matemática na Educação Infantil 

de maneira a potencializar atividades significativas para as crianças, priorizando 

sempre vivências, experiências e a Matemática em toda a sua condução pedagógica. 
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CAPITULO IV   

 

FUNDAMENTOS DA  MODELAGEM NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE  
MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Daniela Gervásio Marcão  
Guilherme Saramago de Oliveira 

Anderson Oramisio Santos 
 

Uma proposta para novas metodologias consiste em criar 
novos ambientes de aprendizagem em que a participação do 
professor seja de orientador das atividades – e não de detentor 
do conhecimento – e em que os alunos tenham a liberdade de 
propor, desenvolver, criar, elaborar, modelar as ideias na 
construção dos conhecimentos, não sendo estes meros 
receptores de informação (BATISTA; FUSINATO, 2015, p. 87). 

 

1. Considerações iniciais 

A Modelagem Matemática surgiu a partir do momento em que problemas 

práticos do cotidiano passaram a ser solucionados usando os conhecimentos 

matemáticos, evoluindo junto com a própria História da Matemática. Conforme 

Biembengut e Hein (2014, p. 7) “[...] a Modelagem é tão antiga quanto a própria 
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Matemática, surgindo de aplicações na rotina diária dos povos antigos”. 

O termo Modelagem Matemática, de acordo com Biembengut e Hein (2014), 

apareceu durante o Renascimento, período em que foram construídas as primeiras 

ideias da Física a partir da linguagem e ferramentas matemáticas. A Modelagem, 

atualmente, possui um ramo próprio que usa a linguagem matemática para 

representar fatos reais de modo a compreendê-los, prevê-los, simulá-los ou, ainda, 

modificá-los e transpô-los em diversas áreas de conhecimentos. 

A História da ciência relata a importância da Modelagem Matemática para a 

criação das teorias científicas e principalmente na elaboração das teorias 

matemáticas. Entre os vários feitos da Modelagem, Biembengut e Hein (2014) 

mencionam a contribuição deixada à música por Pitágoras (530 a. C.) e outra sobre o 

coração, por Willian Harvey (1578-1657).  

Tido como o pai da música, Pitágoras utilizou a dinâmica da Modelagem 

Matemática ao descobrir as diferentes durações dos sons musicais. Em seu 

experimento, utilizou um fio esticado que, pela vibração, produzia um determinado 

som. Posteriormente, fixou o fio que vibrava ao meio e repetiu esse processo mais 

algumas vezes; observou que cada vez que fixava, gerava uma nota, uma oitava mais 

alta. Pitágoras compreendeu que a oitava tinha a proporção de dois para um e, assim, 

usou frações simples para medir as distâncias das cordas adicionais, o que foi a base 

para a criação da escala musical ocidental. 

Já Willian Harvey, em seus estudos sobre o coração, verificou, por meio da 

Modelagem, uma relação importante entre a quantidade de fluxo de sangue e o peso 

do corpo. Seus estudos foram de grande valia para a Medicina. Entre os seus 

experimentos, cita-se o que revelou que o coração bate 72 vezes por minuto, de modo 

que, por hora, arremessa dentro do sistema o tríplice peso do corpo humano; 

concluiu, ainda, a partir do seu experimento, que o sangue percorre a mesma rota 

durante toda a vida do indivíduo. 

A partir da década de 1970, a Modelagem começou a ser reconhecida na 

Educação Matemática. No ano de 1978, Bernhelm Booss e Mogens Niss, na Dinamarca 

(Universidade de Roskilde), e Hans Freudenthall, na Holanda, organizaram um 

congresso sobre Matemática e Realidade, que contribuiu para a concretização do 

Grupo Internacional de Modelagem Matemática e Aplicações (ICTMA) em 1983.  
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De acordo com Biembengut e Hein (2014), esses movimentos educacionais 

internacionais pela Modelagem Matemática no ensino também chegaram ao Brasil 

concomitantemente, graças à participação especial de três professores que 

representaram os brasileiros na comunidade acadêmica internacional de Educação 

Matemática: Aristides Camargo Barreto, Ubiratan D’Ambrosio, Rodney Carlos 

Bassanezi.   

Aristides Camargo Barreto, professor na Graduação da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), utilizou desde 1970 a Modelagem Matemática em 

suas aulas de música; Ubiratan D’Ambrosio, representante brasileiro na comunidade 

internacional de Educação Matemática, nas décadas de 1970 e 1980, promoveu 

cursos e coordenou projetos na Universidade de Campinas (UNICAMP) formando 

grupos em Matemática aplicada, biomatemática e em Modelagem; e Rodney Carlos 

Bassanezi, que além de atuar nestes cursos e projetos da UNICAMP, influenciou o uso 

da Modelagem Matemática em todo o Brasil, já que, em suas práticas de sala aula de 

Graduação, Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu e cursos de formação continuada 

a utilizava, diariamente. 

Conforme Biembengut (2009), a Modelagem Matemática vem ganhando 

espaço na Educação brasileira. Cada vez mais, Congressos de Educação Matemática, 

tem apresentado estudos e pesquisas sobre a vertente Modelagem. No Brasil, 

observa-se que, a partir dos trabalhos realizados pelos precursores sobre o tema, o 

número de pesquisas e relatos de experiências em sala de aula apresentados em 

eventos de Educação Matemática como, por exemplo, na Conferência Nacional sobre 

Modelagem e Educação Matemática (CNMEM) tem aumentado significativamente a 

cada ano.  

Biembengut (2009) ressalta ainda que, devido ao aumento das produções 

acadêmicas sobre o tema, a procura e a oferta por cursos e disciplinas optativas ou 

mesmo obrigatórias na grade curricular voltados para a formação de professores 

também tem aumentado. Gera-se, assim, a necessidade de novas pesquisas para 

repensar formas para que a Modelagem Matemática se consolide na formação de 

professores e, consequentemente, gere mudanças sobre a forma pela qual os alunos 

concebem a Matemática atualmente. 

O trabalho com a Modelagem Matemática, como descreve Bassanezi (2011), 
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começou a ser desenvolvido no Brasil na UNICAMP na década de 1980, na área de 

Biomatemática com um grupo de professores coordenado pelo Professor Doutor 

Rodney Carlos Bassanezi do Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da 

Computação (IMECC). Inicialmente, o estudo foi realizado com modelos de 

crescimento cancerígenos, posteriormente Bassanezi ampliou essa experiência com 

uma turma regular de Engenharia de Alimentos na disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral oferecendo bons resultados.  

A Modelagem Matemática passou a ser difundida na Educação brasileira na 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Guarapuava (FAFIG), atual Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) com cursos de especialização para 

professores de Matemática, que consistia de três fases: Metodologia do Ensino de 

Matemática e Modelagem no 1° grau e Modelagem Matemática no 2° grau; 

Modelagem no 2° Grau e História da Matemática e por último as disciplinas tais como 

Cálculo Diferencial e Integral, Probabilidade e Estatística e, por fim, Álgebra Linear. 

Em 1987, deu-se início à Modelagem voltada especificamente para o Ensino de 

Matemática brasileiro, com a primeira dissertação de Mestrado na Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Rio Claro (Rio Claro-SP) 

defendida pelo autor Dionísio Burak. Dissertação essa que procurava responder ao 

seguinte questionamento: “Como trabalhar com Matemática nas escolas, de modo a 

tornar o seu ensino mais significativo, que diga mais de perto às experiências vividas 

pelo aluno e seja uma Matemática com significado a fim de favorecer sua 

aprendizagem?”. 

Esse trabalho, de acordo com Burak (2010), surgiu de uma sugestão de uso da 

Modelagem Matemática como uma metodologia alternativa para o ensino de 

Matemática com alunos da quinta série, ou atual sexto ano. Com a aprovação do plano 

de dissertação em 1986, o trabalho começou a ser desenvolvido com os professores 

da rede estadual de ensino na região de abrangência do Núcleo Regional de Educação.  

A escolha pela temática Modelagem Matemática, de acordo com Burak (2010), 

justificou-se por ser, já na época, uma prática que poderia contribuir para um maior 

desejo de se estudar Matemática e que ainda proporciona situações que exigem 

curiosidade, interesse e gosto por investigação, possibilitando uma formação integral 

do discente.  
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As primeiras produções sobre a Modelagem voltadas para o ensino de 

Matemática no Ensino Básico tinham a disposição os referenciais teóricos da 

Matemática Aplicada. Posteriormente, ao longo das décadas de 1970 e 1980, a 

Modelagem ganhou força e se legitimou na Educação Matemática, no final da década 

de 1990 e início de 2000.  

As atividades que envolvem a Modelagem, cada vez mais, têm se consolidado 

no ensino brasileiro. Ela passou a ser alvo de muitas discussões como a sua 

importância para o ensino, como se faz um modelo abrindo espaço para a pesquisa. 

Alguns autores tais como Barbosa (2001), Bassanezi (1994, 2011), Biembengut e 

Hein (2014), Burak (1987, 1998, 2010), Caldeira (2005, 2007), D’Ambrosio (1986, 

2002) trabalharam com a temática. Na próxima seção, discute-se a concepção de cada 

autor sobre a Modelagem e suas peculiaridades. 

2. A Modelagem Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental  

O ensino de Matemática tem sofrido alterações devido à mudança de 

concepção de currículo, à chegada das TIC - Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no ensino, à criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e à 

consolidação de espaços para discussões como eventos nacionais e grupos de 

estudos. Tendo isso em vista, as publicações de teses, dissertações, artigos, bem como 

disciplinas nos cursos de licenciatura que abordam a temática Modelagem 

Matemática tornam-se cada vez mais expressivas. 

Utilizada no Brasil por alguns professores, desde o final da década de 1970, a 

Modelagem Matemática é uma estratégia de ensino que tem sido aprimorada e 

fortalecida por meio de pesquisas e experimentações ao longo dos anos. Essa 

metodologia de ensino passou a ganhar destaque, pois possibilita aproximar os 

conteúdos matemáticos de situações do cotidiano dos estudantes.  

Meyer, Caldeira e Malheiros (2011) falam que, embora o saber seja provisório, 

a Modelagem continua sendo uma forte estratégia de ensino na Educação Matemática. 

De acordo com os autores, apesar do pouco investimento em pesquisas e práticas 

fundamentadas na Modelagem, acredita-se, mesmo que minimamente, na 

aproximação dessa área do conhecimento com a Modelagem Matemática, como uma 

possibilidade de tornar o aluno autor de seu próprio conhecimento em uma 

Matemática para a vida.  
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A partir de experimentações feitas com Modelagem Matemática, Meyer, 

Caldeira e Malheiros (2011) constatam que ela beneficia tanto o ensino quanto as 

vivências dos alunos. Essa tendência metodológica envolve a realidade do estudante, 

fazendo necessário que ele use conhecimentos prévios e adquira novos, para 

solucionar um determinado problema, o que torna a aprendizagem mais profunda e 

significativa.  

Meyer, Caldeira e Malheiros (2011, p. 25) destacam que “O sujeito do processo 

cognitivo é o apreendedor, é o aluno. Cada pessoa constrói seu conhecimento, o 

sujeito atribui significados pelos próprios meios”. No ensino de Matemática, a 

Modelagem como uma prática educacional permite que o aluno seja o centro do 

processo a partir de uma problemática que envolve a realidade na qual se está 

inserido.  

O uso da Modelagem Matemática como prática educacional se justifica como 

um importante recurso que possibilita ao aluno aprendizagens munidas de variadas 

significações referentes à sua realidade. Durante a aplicação da Modelagem, é possível 

envolver não só a Matemática e seus conceitos como também em parceria com outras 

disciplinas.  

Com a consolidação e fortalecimento da Modelagem Matemática, as 

conceituações sobre o tema ganham uma multiplicidade de autores que discorrem 

sobre ele. Para elucidar as concepções desenvolvidas sobre a Modelagem Matemática, 

apresentam-se a seguir autores como Burak (1987, 1992, 1998), Biembengut e Hein 

(2014), Barbosa (2001), Bassanezi (1994, 2011), Borba (1999), Caldeira (2005) e 

D’Ambrosio (1986). 

A escolha desses autores se justifica pela representatividade na área de 

Matemática, pela intensa participação em eventos, como a Conferência Nacional sobre 

Modelagem e Educação Matemática (CNMEM), e também por suas produções 

acadêmicas de Mestrado e Doutorado que abordam a Modelagem Matemática no 

ensino de Matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Para alguns pesquisadores, a Modelagem Matemática é entendida como uma 

metodologia alternativa (BURAK, 1992), uma estratégia de ensino-aprendizagem 

(BIEMBENGUT; HEIN, 2014; BASSANEZI, 2011), um ambiente de aprendizagem 

(BARBOSA, 2001), estratégia pedagógica de ensino-aprendizagem (BORBA, 1999) 
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e/ou uma concepção de educar matematicamente (CALDEIRA, 2005; D’AMBROSIO, 

1986).  

Burak (1992) fez o primeiro relato sobre experimentações com a Modelagem 

Matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental que culminou, como dito 

anteriormente, na sua Dissertação de Mestrado. O pesquisador descreve experiências 

realizadas por professores que participaram de um curso de especialização 

ministrado por ele no ano de 1982. 

As experiências foram desenvolvidas com alunos da segunda e da quarta 

séries, atuais terceiro e quinto anos do Ensino Fundamental, a partir das orientações 

dadas pelas professoras em formação continuada. As temáticas escolhidas pelos 

alunos foram as seguintes: pintura da sala de aula, maquete da escola, horta, 

arborização, paisagismo e visita a um bairro periférico adjacente à escola.  

Os resultados da participação das atividades envolvendo a Modelagem 

Matemática, como dito anteriormente, foram descritos por Burak (1992) na sua 

dissertação de Mestrado. As atividades culminaram em ações diversas desde a 

mobilização para a pintura da sala de aula, até, por exemplo, a constatação das 

condições precárias de vida das pessoas moradoras do bairro visitado. 

Em seguida, no ano de 1992, Burak defende sua tese de Doutorado: “Qual a 

concepção ou as concepções de ensino e de aprendizagem refletem as preocupações 

sentidas pelo pesquisador? Como se dá essa prática em sala de aula?” Junto a esses 

questionamentos gerais da pesquisa, elaboraram-se outras questões que também 

ajudaram a direcionar o seu trabalho: “Como superar a ênfase na memória, nas 

regras, na resolução de exercícios descontextualizados e a forma de o professor 

realizar a sua prática educativa? Quais seriam os reflexos e as consequências dessas 

mudanças no trabalho do professor, no ensino da Matemática, no uso do livro 

didático, nos pais, nos alunos e na própria escola?”. 

A Modelagem sempre esteve presente no nosso cotidiano, seja para comunicar 

ou para organizar uma ação. Assim, Burak (1992, p. 62), diz que essa “[...] constitui-se 

em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar 

explicar, matematicamente os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, 

ajudando-o a fazer predições e tomar decisões”.  

Para desenvolver a proposta do seu trabalho com a Modelagem, Burak (1992) 
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sugeriu cinco etapas: escolha do tema; pesquisa exploratória; levantamento dos 

problemas; resolução dos problemas, em que se desenvolve o conteúdo matemático; 

e análise crítica das soluções.  

A primeira etapa constitui na escolha do tema. Nesse momento, os educandos 

recebem algumas propostas de temas que não necessariamente estejam ligados com 

os conteúdos ou mesmo com a disciplina de Matemática. Os educandos são 

incentivados a propor também temas de seu próprio interesse. Após a escolha do 

tema, a próxima etapa é a pesquisa de campo, em que são levantados os dados 

considerados relevantes e essenciais para sua realização. Essa etapa, conhecida como 

pesquisa exploratória, deve propiciar aos educandos o desenvolvimento de uma 

postura investigativa. A terceira etapa constitui-se no levantamento de diversos 

problemas por parte dos estudantes a partir do tema e dos dados coletados durante a 

fase da pesquisa exploratória. Conhecida como levantamento dos problemas, essa 

etapa tem como objetivo organizar as dúvidas e questionamentos de forma clara e 

coerente tendo em vista a facilitação da resolução do problema. A quarta etapa, 

resolução dos problemas, geralmente ocorre concomitantemente com a etapa 

anterior, pois à medida que os problemas são levantados pelos educandos, é 

necessário desenvolver os conteúdos matemáticos e modelos matemáticos. É nessa 

etapa que ocorre de fato a Modelagem, por meio da construção de um ou mais 

modelos matemáticos. Finalmente, após desenvolver um modelo para os problemas 

propostos, encaminha-se para a quinta e última etapa, etapa de validação do modelo, 

ou seja, para a análise crítica, a reflexão e coerência do modelo elaborado. Para a 

conclusão e utilização do modelo obtido, é feito o teste ou a validação do mesmo, 

verificando, assim, até que ponto ele se aproxima e responde à situação-problema.  

A definição de Modelagem feita por Burak (1992) considera fundamental a 

motivação dos estudantes e a escolha do tema que está vinculado à sua realidade. 

Traz como contribuição inovadora a contextualização do ensino da Matemática com o 

intuito de torná-lo mais significativo. Em sua proposta de trabalho, Burak (1987, p. 

37) afirma que “[...] variáveis devem ser relacionadas para melhor exprimir o 

problema a ser estudado, é a construção do modelo”. Nota-se que, apesar da liberdade 

dada aos alunos para desenvolverem as atividades, o conceito desenvolvido pelo 

autor, baseado na época em referenciais da Matemática aplicada, passa pela 
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sequência das etapas e pelo desenvolvimento de modelos como produto final 

obrigatório da resolução do problema. 

Posteriormente, no artigo “Formação dos pensamentos algébricos e 

geométricos: uma experiência com Modelagem Matemática” Burak (1998), altera sua 

concepção inicial sobre a Modelagem. O autor passa a defender a ideia da não 

necessidade da elaboração do modelo ao final do processo de Modelagem, no entanto 

não exclui a possibilidade da sua construção.  

Caldeira (2005), fundamentado na teoria de Burak (1992), desenvolveu uma 

atividade de Modelagem com alunos das séries iniciais. A atividade foi desenvolvida a 

partir da escolha coletiva do tema “A construção de uma horta” com alunos da 

terceira e quarta séries, atuais quarto e quinto anos do Ensino Fundamental. 

Semelhante ao trabalho de Burak (1992), o pesquisador partiu de temas conectados à 

realidade dos alunos e ainda foi além, ao destacar aspectos sobre a Modelagem como 

o reconhecimento e a inclusão dos saberes e da linguagem Matemática específicos do 

contexto cultural dos alunos. 

A Modelagem, para Caldeira (2009), é desenvolvida de forma semelhante à de 

projetos, em que são trabalhados conceitos universais, sem ter como preocupação 

única a reprodução dos conteúdos que abrangem currículo. Entende que a 

Modelagem Matemática não é apenas um método de ensino e aprendizagem, mas um 

sistema de aprendizagem que permite que alunos e professores compreendam 

aspectos referentes à Educação Matemática. O autor descreve a Modelagem como um 

instrumento de crítica que possibilita que as pessoas entendam a importância da 

Matemática em suas vidas. A Modelagem, nessa perspectiva, vai além da linearidade 

de conteúdos proposta nos currículos; ela se constitui em um processo de 

aprendizagem significativa. Assim, estabelece-se uma ruptura com o formato do 

currículo escolar, já que professores e alunos passam a entender a realidade de forma 

dinâmica, exigindo novos pensamentos sobre a Educação. 

No conceito elaborado por Caldeira (2007), fica evidente a evolução das 

discussões sobre a Modelagem. O autor, a partir de conceitos anteriores, constrói o 

conceito de Modelagem sob um novo ponto de vista ao considerá-la como um sistema 

de ensino e aprendizagem, que parte sempre do contexto sociocultural dos alunos, 

desenvolvendo conceitos, a criatividade, o pensamento lógico de modo que insiram 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 71 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

na sociedade de forma ativa e justa. A Modelagem tem início no âmbito 

epistemológico da ciência moderna e passa agora a se distanciar dessa origem inicial. 

Ao invés de fragmentar o currículo, a Modelagem tem como missão recompor o todo. 

Assim, tende a apresentar sempre que possível os conhecimentos interconectados, 

contínuos e contextualizados. 

Para Caldeira (2007), a Modelagem Matemática vai além do que um simples 

método ou metodologia para a reprodução do status quo. Ela constitui um sistema de 

aprendizagem dinâmico e investigativo, que caminha de forma crítica para a 

resolução de um problema real em que há respostas, e não uma única resposta ou 

verdade absoluta. 

A construção do conhecimento, concebida no conceito de Modelagem de 

Caldeira (2007), tem bases epistemológicas nas ciências humanas, já que incita 

decisões concernentes à participação dos alunos e professores marcados pela 

criticidade como cidadãos e agentes de mudanças da comunidade na qual estão 

inseridos.  O trabalho com a Modelagem, de acordo com Caldeira (2007), é dinâmico e 

contextualizado. Ao contrário da forma pela qual o currículo foi organizado nas 

escolas, a Modelagem perpassa pelo todo e não se limita apenas a conteúdos 

fragmentados e estanques. A Modelagem é capaz de “dar luz” e significado aos 

conceitos matemáticos. Ao aliar a prática com a teoria por meio da Modelagem, fica 

claro o real sentido e importância da Matemática na vida das pessoas. 

Outro conceito a ser apresentado é o desenvolvido por Bassanezi (2011). A 

Figura 1 apresenta o processo de Modelagem conforme o autor.  

 
Figura 1 - Processo de Modelagem. 

 
Fonte: Bassanezi (2011, p. 25). 
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Bassanezi (1994) define a Modelagem Matemática como: 

[...] um processo que consiste em traduzir uma situação ou tema do 
meio em que vivemos para uma linguagem matemática. Essa 
linguagem, que denominamos Modelo Matemático, pressupõe um 
conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam o 
fenômeno em questão (BASSANEZI, 1994, p. 01). 

 

O autor apresenta a Modelagem como um processo que utiliza a teoria 

Matemática, que são os símbolos e operações para construir o modelo. Esse modelo, 

por sua vez, derivado de um problema real será analisado, interpretado na busca de 

soluções. 

A Modelagem Matemática é apresentada pelo autor como uma estratégia de 

ensino-aprendizagem que permite ao aluno construir o seu próprio conhecimento 

por meio de relações concretas que o valoriza como pessoa. O desenvolvimento 

dessas atividades envolvendo fatos da vida pode despertar o interesse dos alunos e 

um ensino e aprendizagem mais significativo e eficaz. 

Para Bassanezi (2011, p. 57), “Quando se procura refletir uma porção da 

realidade, na tentativa de entender onde agir sobre ela, o processo usual é selecionar, 

no sistema, argumentos ou parâmetros considerados essenciais e formalizá-los por 

meio de um sistema artificial: o Modelo”. Na busca de solução para situações-

problema de sua realidade, o aluno irá, durante o processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática, usar a Modelagem na construção de um modelo. 

Sobre a Modelagem, Bassanezi (2011) diz que: 

Sua importância deve residir no fato de poder ser tão agradável 
quanto interessante. Nessa nova forma de encarar a Matemática, a 
Modelagem - que pode ser tomada tanto como um método científico 
de pesquisa quanto como uma estratégia de ensino-aprendizagem - 
tem se mostrado muito eficaz (BASSANEZI, 2011, p. 16).  

 
A Modelagem, para esse autor, é compreendida como um método científico ou 

como uma estratégia de ensino-aprendizagem em que a prática educativa envolve a 

Matemática e que o principal não é o modelo como resultado final, mas sim as etapas 

seguidas para a sistematização do conteúdo matemático e sua aplicação. 

A Modelagem de uma situação-problema, conforme Bassanezi (2011), deve 

seguir uma sequência de etapas: a experimentação, a abstração, a resolução, a 

validação, a modificação. 
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Figura 2 - Etapas da Modelagem Matemática. 

 
Fonte: Bassanezi (2011, p. 26). 

 
A primeira etapa, a experimentação, é o momento de fazer o levantamento dos 

dados referentes à situação-problema. Os dados obtidos por meio de técnicas e 

métodos que auxiliam a observação e a experimentação são matematicamente 

trabalhados na etapa posterior. Na segunda etapa, a abstração, são formulados os 

modelos matemáticos para a situação-problema e são selecionadas as variáveis, 

criadas as possíveis hipóteses e ainda a definição e delimitação do problema. A 

terceira etapa é a resolução, que se caracteriza pela substituição das hipóteses por 

uma linguagem matemática, apresentando, assim, a resolução do modelo matemático. 

Na quarta etapa, a validação, é o momento de aprovação ou não dos modelos 

matemáticos. Esses modelos são avaliados no sentido de identificar se correspondem 

aos fenômenos observados na primeira etapa e se as hipóteses comparadas com a 

solução do problema foram adequadas.  Por último, tem-se a etapa da modificação, 

em que a situação inicial é retomada com o objetivo de confrontar com o modelo 

matemático final. Ao fazer tal confrontação, é possível encontrar aspectos no modelo 

que podem ser melhorados e acrescentados, já que ele não é definitivo, pois sua 
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construção se dá constantemente a partir do surgimento de novos questionamentos.  

Para complementar o levantamento teórico, apresenta-se Borba (1999, p. 26), 

que descreve a Modelagem como “[...] uma concepção pedagógica na qual grupos 

escolhem um tema ou problema para ser investigado, e com o auxílio do professor 

desenvolvem tal investigação que muitas vezes envolve aspectos matemáticos”. A 

escolha do tema da pesquisa, nessa concepção, parte do aluno, que caminha junto 

com o professor na tentativa de solucionar as situações-problema reais apresentadas 

ao longo da atividade. 

O pesquisador trabalha a Modelagem em uma perspectiva de projetos de 

Modelagem, em que os estudantes podem desenvolver, de forma natural, os 

problemas encontrados cotidianamente por meio de um trabalho reflexivo, 

envolvendo questões políticas, ambientais, sociais e econômicas.  

A Modelagem possui diversos usos. De acordo com Herminio e Borba (2010) 

quando o pesquisador pretende: 

[...] usar a Modelagem Matemática para fins educacionais, suas 
diversas acepções têm em comum a noção de que o aprendiz não 
deve ser visto apenas como resolvedor de problemas ou “reprodutor” 
da solução de problemas, mas sim como coadjuvante na própria 
elaboração do problema a ser estudado. O estudante, dependendo da 
vertente da Modelagem participa da escolha do tema, do “recorte do 
problema” ou da definição de variáveis a serem incluídas no 
problema (HERMINIO; BORBA, 2010, p. 2). 

 

A Modelagem, nesse sentido, deve atender aos interesses dos alunos. Esses 

devem ter a oportunidade de escolher a temática com a qual tenham afinidade como 

também de participar da elaboração e solução da problemática. 

Sobre o tema de trabalho, Herminio e Borba (2010) dizem que:  

[...] em geral é assumido como positivo o fato de o aluno escolher o 
tema, ou ao menos participar da escolha junto ao professor, levando-
se em consideração que, desta maneira, ele passa a exercer um papel 
ativo e a lidar com um tema de seu próprio interesse (HERMINIO; 
BORBA, 2010, p. 3).  

 
Tendo isso em vista, pode-se dizer que o aluno que tem liberdade de escolha 

da temática se sente mais motivado para estudar sobre o assunto, já que o tema 

escolhido parte de seu interesse e, consequentemente, irá aprender os conteúdos de 

maneira mais significativa. 
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Borba e Scucuglia (2009), em seu trabalho, destacam a relação entre a 

Modelagem e as TIC. Os autores acreditam na importância do uso da internet na 

Educação, afirmam que a Modelagem, uma abordagem pedagógica que privilegia a 

problematização e a investigação de temas de interesse dos alunos, tende a aumentar 

nos próximos anos, com o auxílio dessa ferramenta de pesquisa.  

Sobre a Modelagem Matemática, Biembengut e Hein (2014, p. 13) descrevem 

que essa é “[...] uma arte, ao formular, resolver e elaborar expressões que valham não 

apenas para uma solução particular, mas que também sirvam, posteriormente, como 

suporte para outras aplicações e teorias”. 

Ao compararem a Modelagem com a arte de modelar, Biembengut e Hein 

(2014, p. 11) dizem ainda que essa “[...] é um processo que emerge da própria razão e 

participa da nossa vida como forma de constituição e de expressão do conhecimento”. 

Pode-se dizer, assim, que a Modelagem nessa concepção é a arte que, por meio da 

linguagem Matemática, expressa situações-problema existentes em nossa realidade.  

Figura 3 - Esquema do processo de Modelagem Matemática. 

 
Fonte: Autoria própria com fundamento em Biembengut e Hein (2014, p. 13). 

 

Assim, pode-se dizer que o modelo é a junção entre a situação real e a 

Matemática que é alcançada por meio da Modelagem Matemática. Essa Modelagem 

vale para uma situação específica que futuramente poderá ser ampliada e utilizada 

em outras aplicações e teorias. 

O termo Modelagem descrito remete ao trabalho do escultor para produzir um 

objeto denominado como modelo. Para isso, é preciso que o escultor, com material, 
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técnica, intuição e criatividade, transfira ao seu modelo a representação do real ou de 

algo que havia idealizado. 

Para a resolução de um problema, recorre-se ao modelo matemático que, de 

acordo com Biembengut e Hein (2014, p. 12) é “[...] um conjunto de símbolos e 

relações Matemáticas que procura traduzir, de alguma forma, um fenômeno em 

questão ou problema de situação real [...]”. O modelo pode ser elaborado por meio de 

expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou representações 

geométricas, equações algébricas, tabelas, programas computacionais etc. Por meio 

da criação do modelo, torna-se possível obter melhor compreensão, simulação e 

previsão do fenômeno estudado. O modelo é uma aproximação simplificada que 

busca retratar, da forma mais fiel possível, aspectos da realidade. 

Para que a Modelagem Matemática aconteça, Biembengut e Hein (2014) 

indicam que é preciso passar por três etapas, que ainda se subdividem em duas, cada: 

a Interação (reconhecimento da situação-problema e familiarização); a 

Matematização (formulação e resolução do problema); e o Modelo Matemático 

(interpretação e validação).  

 
Figura 4 - Etapas da Modelagem Matemática  

 

Fonte: Autoria própria com fundamento em Biembengut e Hein (2014, p. 15). 

 

A primeira etapa, a Interação, é composta pelo reconhecimento da situação-

problema e pela familiarização com o assunto a ser modelado. Delineia-se o fenômeno 

 
INTERAÇÃO 

 
MATEMATIZAÇÃO 

 
MODELO 

MATEMÁTICO 

 
SITUAÇÃO 

 
FORMULAÇÃO 

 
INTERPRETAÇÃO 

 
FAMILIARIZAÇÃO 

 
RESOLUÇÃO 

 
VALIDAÇÃO 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 77 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

a ser estudado para fazer o levantamento de informações sobre o assunto de modo a 

obter o máximo de conhecimento sobre o mesmo. Esse levantamento pode ser de 

modo indireto, por meio de material publicado, ou direto, por meio de trabalho em 

campo. As duas subetapas não precisam seguir uma ordem, pois uma auxilia a outra, 

de forma mútua. Em seguida, tem-se a segunda etapa, a Matematização, que é quando 

se formula e se resolve o problema proposto por meio de um modelo que, conforme 

Biembengut e Hein (2014, p. 14), pode ser “[...] um conjunto de expressões 

aritméticas ou fórmulas, ou equações algébrica ou gráfica, ou representação, ou 

programa computacional, que levem à solução ou permitam a dedução de uma 

solução”. Ao formular o problema, é preciso selecionar as informações que são 

relevantes e as que não são, levantar hipóteses, definir variáveis relevantes e 

constantes envolvidas, selecionar símbolos apropriados para essas variáveis e 

descrever essas relações em termos matemáticos. Por último, tem-se o Modelo 

Matemático, etapa em que se interpreta e se avalia o resultado para verificar o grau 

de sua confiabilidade. Caso os resultados obtidos não alcancem os objetivos 

esperados, retoma-se a etapa da matematização para, então, mudar ou ajustar as 

hipóteses e variáveis, de modo a aproximar ao máximo de um modelo ideal.  

Ao finalizar um modelo, deve-se elaborar um relatório para anotar o processo 

de desenvolvimento da pesquisa, de modo que ele possa ser utilizado futuramente de 

forma adequada.  

A modelação, para Biembengut e Hein (2014), é um método de ensino-

aprendizagem que tem como princípio desenvolver o conteúdo programático a partir 

de um tema ou modelo matemático de modo que o aluno possa construir, com 

raciocínio próprio, o seu modelo-Modelagem. Essa permite a aproximação da 

Matemática com outra área do conhecimento, enfatiza a importância da Matemática 

para a formação do aluno, desperta o interesse pela Matemática ante a aplicabilidade, 

melhora a apreensão dos conceitos matemáticos, desenvolve a habilidade para 

resolver problemas e estimula a criatividade.  

Para desenvolver o processo de modelação matemática, Biembengut e Hein 

(2014) sugerem uma sequência de cinco passos: diagnóstico, escolha do tema ou 

modelo matemático, desenvolvimento do conteúdo programático, orientação de 

Modelagem e avaliação do processo.  
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Conforme Biembengut e Hein (2014), antes de iniciar o trabalho com a 

modelação, é preciso fazer um diagnóstico prévio dos alunos, para analisar a condição 

socioeconômica, o tempo disponível para a realização de trabalho extraclasse e o 

conhecimento matemático que possuem. Ao traçar o perfil dos alunos por meio do 

diagnóstico, torna-se possível o planejamento e a aplicação da modelação Matemática 

que atenda às reais necessidades da comunidade.  

Feito o diagnóstico, o próximo passo é a escolha do tema. Ele será 

transformado em modelo matemático e, para isso, deve, primeiramente, fazer parte 

do conteúdo programático. Caso o tema seja único a cada tópico matemático do 

programa ou conteúdo de um período letivo, deve-se ter a preocupação de escolher 

um tema abrangente e que desperte o interesse da turma. Essa escolha pode ser feita 

tanto pelo professor quanto pelos alunos, por meio de votação. Após a definição do 

tema, o professor deve procurar inteirar-se dele para que consiga conduzir a 

atividade e corresponder às expectativas dos alunos. 

O terceiro passo, desenvolvimento do conteúdo programático, é efetivamente 

a aplicação das etapas e subetapas do processo de Modelagem: Interação 

(reconhecimento da situação-problema e familiarização); Matematização (formulação 

e resolução do problema); e Modelo matemático (interpretação e validação). Somente 

a segunda etapa é incrementada com o desenvolvimento do conteúdo matemático 

necessário para a formulação, resolução e a apresentação de exemplos e exercícios 

análogos para melhorar o aprendizado dos conceitos pelo discente. 

Posteriormente, o quarto passo, a orientação de Modelagem, visa dar suporte 

aos alunos, de modo que eles consigam elaborar o modelo matemático esperado para 

o problema. O professor deve mediar o trabalho de Modelagem, para que o aluno 

desenvolva o trabalho de forma autônoma. 

Para Biembengut e Hein (2014), por meio da Modelagem, o aluno pode 

desenvolver o espírito de pesquisador; formular e resolver problemas; lidar com 

tema de interesse; colocar em prática o conteúdo matemático; e desenvolver a 

capacidade criadora. É preciso que o professor, antes de aplicar a modelação no 

ensino de Matemática, planeje como aplicar, quando, quantas horas serão destinadas, 

que dias, o que avaliar e quais instrumentos utilizar nesse processo. 

Ainda de acordo com esses dois autores, para alcançar os objetivos planejados 
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logo após ter repassado algumas noções sobre Modelagem para o aluno, seria ideal 

seguir algumas etapas: escolha do tema, estudo e levantamento de questões; 

formulação; elaboração de um modelo matemático; resolução parcial das questões; 

exposição parcial das questões; exposição oral e escrita do trabalho. 

Primeiramente, para a escolha do tema, o professor deverá criar grupos de 

três a cinco alunos. A escolha do tema deve ser por algo motivador para o grupo ou 

que atinja a expectativa da maioria. Cabe ao professor orientar os alunos na escolha 

do tema para que ele não seja de alta complexidade, limitado e de difícil acesso, que 

exigirá do professor muito tempo e que, consequentemente, dificultará a realização 

de um trabalho de qualidade. Definido o tema, os alunos deverão realizar uma 

pesquisa, reunir-se e discutir sobre o assunto que irá direcionar o trabalho.  

Na interação com o tema, pode-se sugerir que cada grupo faça uma pesquisa 

de publicações a respeito dele; levante, pelo menos, cinco questões sobre ele; elabore 

uma síntese do tema e entregue, por escrito, juntamente com as questões ao 

professor; ou entreviste um especialista no assunto, em momento adequado e 

conveniente. Os dados levantados propiciarão outras questões. 

Em seguida, inicia-se o planejamento do trabalho a ser desenvolvido pelos 

grupos. Nessa etapa, cada grupo escolherá uma questão para iniciar o trabalho. De 

preferência, aquela cujo instrumental matemático necessário já seja conhecido, o que 

os leve a aprender como se faz um modelo, ainda que em casos muito simples.  

Os procedimentos para a elaboração do modelo-Modelagem, conforme 

sugerem Biembengut e Hein (2014), seguem da seguinte forma: levantamento dos 

dados da problemática estudada, análise das questões quanto a suas peculiaridades e 

extensão, formulação de hipóteses para o problema e seleção da solução mais 

eficiente. Para o autor, o ideal é estimular o grupo a se envolver e pesquisar o máximo 

possível sobre a temática, para obter um melhor resultado ao final do estudo. 

O conteúdo matemático programado da disciplina será obrigatoriamente 

incluído e trabalhado durante a elaboração dos modelos. Se algum grupo necessitar 

de conteúdo complementar para desenvolver o trabalho, o professor poderá abordá-

lo à parte com o grupo. Outra opção é que, caso os outros grupos também solicitem, o 

professor poderá fazer uma explicação geral do conteúdo para toda a turma.  

A validação do modelo deve ser feita para verificar se os resultados obtidos 
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realmente condizem com as hipóteses identificadas inicialmente. Após validá-los, é 

importante que o resultado do trabalho seja divulgado para os outros alunos, para a 

comunidade no entorno da escola, por meios eletrônicos como um blog criado pela 

própria turma, entre outros meios.  

Outro fator importante a ser lembrado é o registro das ações realizadas 

durante a Modelagem Matemática, ou seja, o relatório. Para escrevê-lo, recomenda-se 

seguir alguns itens: apresentar o motivo pelo qual se escolheu o tema e fazer um 

pequeno relato histórico sobre o tema e a apresentação dos modelos.  

O quinto e último passo proposto por Biembengut e Hein (2014) é a avaliação 

do processo. Para avaliar, o professor tem que saber, primeiramente, quais são as 

capacidades que o ensino de Matemática deve propiciar ao aluno. Esses mesmos 

autores (2014, p. 27) listam algumas: “[...] sólida formação matemática; capacidade 

para enfrentar e solucionar problemas; saber realizar uma pesquisa; capacidade de 

utilizar máquinas (calculadora gráfica e computadores); e capacidade de trabalhar em 

grupo”.  

Para Biembengut e Hein (2014), ao se avaliar, deve-se considerar aspectos 

subjetivos, que partem do ponto de vista do professor, e aspectos objetivos, que 

partem de instrumentos como provas, exercícios, portfólios, entre outros. A avaliação 

subjetiva avalia a realização das tarefas, a assiduidade, a participação e o espírito 

comunitário. Já a avaliação objetiva na Modelagem Matemática avalia a produção e o 

conhecimento matemático, o trabalho grupal e a aplicabilidade do conhecimento.  

De forma geral, a avaliação deve ter como objetivo redirecionar o trabalho do 

docente e verificar o que o aluno aprendeu durante o processo de ensino e 

aprendizagem. Para isso, o professor precisa ter consciência do que e como avaliar no 

ensino de Matemática. 

A Modelagem Matemática, conforme Biembengut e Hein (2014), exige 

criatividade, intuição e instrumental matemático. Conhecimentos que podem ser 

identificados quando uma modista tem que fazer uma roupa para uma cliente que 

espera que a deixe mais magra, mais alta, mais jovem, elegante e bonita. Para isso, a 

modista necessitará pensar em alguns fatores que a auxiliem nessa tarefa, como a cor, 

o tipo do tecido e o modelo para alcançar o produto final desejado pela sua cliente. 

O trabalho desenvolvido com a Modelagem, de acordo com Biembengut e Hein 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 81 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

(2014), exige criatividade, senso crítico e ainda concilia os conteúdos matemáticos a 

situações reais. Biembengut e Hein (2014) apontam que o uso da Modelagem 

Matemática no ensino de Matemática: 

[...] pode ser um caminho para despertar no aluno o interesse por 
tópicos matemáticos que ele ainda desconhece, ao mesmo tempo que 
aprende a arte de modelar, matematicamente. Isso porque é dada ao 
aluno a oportunidade de estudar situações-problema por meio de 
pesquisa, desenvolvendo seu interesse e aguçando seu senso crítico 
(BIEMBENGUT; HEIN, 2014, p. 18).  

 

A Modelagem Matemática, para os autores é, então, o processo que leva de 

uma situação-problema a um modelo matemático no qual, durante a sua realização, o 

aluno adquire conhecimentos matemáticos. Essa é uma proposta alternativa que vem 

para auxiliar o educador em suas perspectivas e é algo a ser explorado e aprofundado. 

A Modelagem Matemática é livre e espontânea e surge da necessidade de o homem 

compreender os fenômenos que o cercam para interferir ou não em seu processo de 

construção. 

Um exemplo de atividade para ensinar Matemática por meio da Modelagem 

Matemática proposto por Biembengut e Hein (2014, p. 33) para ser desenvolvido nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental seria o modelo intitulado como “Embalagens”. 

Nesse modelo, os autores indicam que o professor pode trabalhar o conteúdo 

programado de Matemática como formas, tamanhos, interior e exterior, e ainda 

extrapolá-lo como uma maneira de trabalhar com a alfabetização por meio do nome 

das marcas e da escrita do relatório, meio ambiente, cores e outros. 

A embalagem, conforme Biembengut e Hein (2014), é algo próximo das 

crianças e está presente em vários itens que são utilizados no seu cotidiano. Ela é feita 

para armazenar um determinado produto e, sendo assim, existem alguns itens 

interessantes a serem observados junto com as crianças, como a estética da 

embalagem, o seu design, o formato, o tamanho, o material usado para produzi-la e o 

modo pelo qual é transportada, entre outros. 

A integração da Matemática ao pensamento moderno, de acordo com 

D’Ambrosio (1986), é tida como um desafio. O autor indica o uso da Modelagem como 

estratégia para aproximar os conteúdos da disciplina a questões de natureza social, 

cultural, política e econômica de forma a superar tal situação. 
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Para D’Ambrosio (2002, p. 13) “[...] a Modelagem Matemática é Matemática por 

excelência”. O autor defende a Modelagem como representação dos fatos e fenômenos 

da realidade, dos quais são extraídas as situações-problema, solucionadas por meio 

dos saberes matemáticos que deve resultar na elaboração do modelo matemático.  

A Modelagem, conforme D’Ambrosio (1986, p. 11), é “[...] um processo muito 

rico de encarar situações e culmina com a solução efetiva do problema real e não com 

a simples resolução formal de um problema artificial”. Nessa concepção de 

Modelagem, a situação-problema está interligada com a realidade vivenciada pelo 

estudante, permitindo-lhe melhor compreensão e atuação sobre ela. 

Por meio de esquema, D’Ambrosio (1997) descreve as etapas para a obtenção 

do modelo com base no processo da Modelagem Matemática. A estratégia elaborada 

pelo autor, como destaca a Figura 5, possibilita ao estudante identificar, desenvolver, 

interagir e solucionar uma situação-problema derivada de sua realidade.  

Figura 5 - Processo de Modelagem. 

 
            Fonte: D’Ambrosio (1997, p. 96). 
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No esquema proposto por D’Ambrosio (1997), o aluno, a partir da sua 

realidade, elabora uma situação-problema em uma linguagem natural. 

Posteriormente, é feita a análise da situação-problema e a formulação da mesma em 

uma linguagem convencionada da Matemática. Para o autor, durante a formulação e 

análise da situação-problema faz-se necessário que o aluno estude e busque soluções 

fundamentadas em saberes matemáticos. Ao final do processo, será elaborado o 

modelo que é a simplificação da realidade.  

A Modelagem nessa concepção permite que o estudante utilize diferentes 

conhecimentos matemáticos para a resolução da situação-problema e construção de 

um modelo que represente a situação real. A situação analisada passa a ser entendida 

em sua totalidade, sendo ainda os conhecimentos adquiridos transferidos e aplicados 

em suas vivências diárias por meio da Modelagem. 

Barbosa (2001, p. 4), afirma que a Modelagem “[...] é um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e investigar, por 

meio da Matemática, situações com referência na realidade”. Ao dizer que os alunos 

são convidados, o autor pressupõe que esses não devem se envolver diretamente com 

a atividade proposta, o interesse deve assim estar de acordo com o sugerido pelo 

professor.  

Tratando-se de conceito, Barbosa (2001) não determina uma sequência de 

passos que devem ser seguidos para que a Modelagem Matemática aconteça. Esse 

entende a Modelagem como uma oportunidade para os alunos questionarem 

diferentes situações utilizando para isso a Matemática. Nesse processo, a Modelagem 

trabalha tanto os conceitos quanto as ideias Matemáticas durante a realização das 

atividades. A construção de um modelo final na concepção desenvolvida por Barbosa 

(2001) não é requisito obrigatório.  

Para a aplicação da Modelagem Matemática, de acordo com Barbosa (2001), 

deve-se seguir um caminho de modo que os modelos sejam simples, de curta duração 

e atente para o espaço/tempo. Para o autor é preciso também analisar o interesse e a 

motivação dos alunos, considerando sempre os conhecimentos que os mesmos 

possuem. 

Por meio das concepções levantadas permite-se dizer, em especial em relação 

aos estudantes dos primeiros anos do Ensino Fundamental, que a Modelagem 
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possibilita o uso da Matemática nas atividades cotidianas, envolve contextos 

escolares e não escolares ao mesmo tempo, desperta o interesse por outras áreas do 

conhecimento e, ainda, instiga o senso imaginativo e crítico ao proporcionar 

pesquisas necessárias para a realização da atividade. Essa tendência de ensino vai de 

encontro com as práticas educacionais que encorajam os estudantes a serem agentes 

do processo de ensino-aprendizagem, a produzirem trabalhos a partir de 

necessidades, interesses e metas pessoais de forma desafiadora, talentosa e a 

atenderem o seu papel como cidadãos. 

3. Concluindo  

Em função das mudanças tecnológicas, sociais, políticas e econômicas, a 

sociedade atual tem buscado novos conhecimentos e novos valores que integram essa 

nova fase global, marcada, sobretudo pela inovação e produção de novos saberes. 

Para isso, é preciso instituir novos métodos que possam acompanhar essas 

transformações e atender essas novas necessidades. 

A sociedade moderna, com o desenvolvimento das ciências e das tecnologias, 

tem cada vez mais sobrecarregado as pessoas com diversas informações sobre fatos, 

acontecimentos e eventos que ocorrem ao redor do mundo, que acabam por exigir 

novos comportamentos frente aos mesmos. De forma mais ou menos intensa, 

ninguém vive sem receber influências da globalização.  

Esses acontecimentos impactam a vida cotidiana do ser humano e vão exigindo 

constantes transformações, sendo necessária, para se adaptar, uma aprendizagem 

permanente na convivência com os indivíduos da sociedade de maneira geral, que 

com as experiências resultantes destas relações, constroem a sua identidade.  

Na sociedade do conhecimento, em que são colocados constantemente novos 

desafios, é preciso repensar e reelaborar os conhecimentos fundamentais para a 

formação de um cidadão que consiga acompanhar as mudanças desta sociedade. A 

escola como construtora de conhecimentos, valores, desenvolvedora de habilidades, 

socialização e interação tem a função de formar o cidadão como um indivíduo crítico 

e capaz de construir os seus próprios conhecimentos.  

O discurso feito em relação à Matemática sempre foi carregado como uma 

disciplina de difícil compreensão em que as crianças demonstram muita resistência 
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para aprendê-la. É preciso rever e reorganizar o ensino de Matemática de modo que 

esses conhecimentos trabalhados dentro da escola se aproximem do cotidiano da 

criança. 

No ensino de Matemática, os conteúdos ainda são trabalhados de forma 

estanque, isolados em relação às outras disciplinas e sem nenhuma preocupação com 

a pesquisa. A figura do aluno é caracterizada pela passividade, pela falta de iniciativa, 

e o comportamento da grande maioria é esperar do professor a apresentação de 

exemplos ou regras prontas.  

A formação do professor tem contribuído para aumentar ainda mais a crença 

de que a Matemática é de difícil aprendizagem e de que é exclusiva àqueles que 

possuem alto nível de conhecimento. O curso de formação de professores para os 

primeiros anos do Ensino Fundamental geralmente é procurado por quem já possui 

aversão à disciplina de Matemática que tende a perpetuar as crendices já 

internalizadas. Outro agravante é a ínfima carga horária destinada ao estudo da 

Matemática no curso de formação inicial dos professores, o que dificulta ainda mais a 

desconstrução das crenças predominante nesse ensino. 

Tendo em vista o que foi dito pode-se afirmar que a forma pela qual a 

Matemática, normalmente, tem sido aplicada dentro da sala de aula é desmotivadora. 

Esse ensino não permite que o aluno traga contribuições e limita-se apenas à 

reprodução de procedimentos matemáticos que não se adequam mais às reais 

necessidades dos alunos.  

A Matemática embasa praticamente todas as áreas do conhecimento. Sabido da 

importância dessa área do conhecimento que tem como objetivo o desenvolvimento 

pleno do indivíduo e prepará-lo para exercer sua cidadania, surge a necessidade de 

organizar o seu currículo e métodos para que os alunos possam ler e interpretar os 

conceitos produzidos na área de Matemática de forma crítica e independente. 

O ensino de Matemática deve integrar conhecimentos matemáticos com a 

habilidade em utilizá-los. Em um panorama amplo, esse ensino tem enfatizado a 

resolução de questões matemáticas separadas de seu significado. Essa concepção 

tradicional de ensino deve ser alterada para que o aluno possa ter consciência tanto 

de ordem teórica quanto da natureza do problema a ser modelado.  

Diante desses desafios, fica evidente a importância e a necessidade da inclusão 
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da Modelagem Matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental como uma 

metodologia alternativa capaz de promover uma aprendizagem significativa e 

reverter o cenário atual de fracasso do ensino de Matemática. 

A Educação Matemática tende a encontrar diversos desafios devido ao cenário 

de mudanças posto nos dias atuais, como diz D’Ambrosio (1986): 

Não temos dúvida de que o ponto de partida para essa mudança que 
é efetivamente uma mudança de mentalidade, mudança de maneira 
de ver as coisas e das próprias estratégias para enfrentar os 
problemas e as situações que a realidade nos apresenta, repousa em 
alterações profundas na concepção do sistema educacional 
(D’AMBROSIO, 1986, p. 51). 

 

O autor aponta que é preciso propor novas estratégias de ensino para superar 

os desafios postos na disciplina de Matemática e, para isso, sugere o uso da 

Modelagem Matemática. 

O ensino de Matemática é visto como algo importante pela criança, ou ainda 

como algo que será usado futuramente, porém fica nítido que estas possuem aversão 

à disciplina com apostilas e listas de exercícios. O conteúdo matemático precisa ser 

alinhado com as experiências e interesses das crianças. 

No dia a dia, de acordo com Biembengut e Hein (2014), são inúmeras as 

situações que apresentam problemas matemáticos que requerem soluções e decisões: 

nas brincadeiras, na escola, no trabalho, no lazer e em várias outras. Esses problemas 

podem ser de simples resolução, baseada na Matemática elementar, ou podem ser 

mais complexos, precisando de uma análise mais elaborada. 

Biembengut e Hein (2014) afirmam que a inserção da Modelagem Matemática 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental possibilita o desenvolvimento dos 

conceitos e procedimentos matemáticos que podem ser vistos por meio do 

desempenho matemático das crianças. Para os autores, as crianças que participam de 

atividades com a Modelagem Matemática terão melhores resultados na aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos futuros.  

De acordo com Biembengut e Hein (2014), não existem regras nem modelos a 

serem seguidos de forma rígida para obter sucesso na aplicação da Modelagem. O 

professor, antes de qualquer coisa, deve estar disposto a aprimorar a sua prática e se 

empenhar para aprender. A competência para trabalhar com a modelação será obtida 
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com a experiência. 

Para começar a aplicação da Modelagem, o professor deve se inteirar sobre o 

assunto, procurando as informações produzidas e exemplos de modelos aplicados em 

outros sistemas de ensino. Com base no estudo e nos modelos já aplicados por outros 

profissionais, o professor, aos poucos, poderá iniciar com o método de modelação. 

Para facilitar esse início, indica-se que o professor trabalhe com uma única turma por 

um curto período de tempo e com conteúdos que tenha mais facilidade de abordar. 

Apesar de ser uma temática divulgada recentemente, existem inúmeros 

modelos matemáticos criados e desenvolvidos por professores como proposta de 

ensino de Matemática. Esses podem ser usados e aplicados pelos docentes de forma 

integral a proposta ou adaptada para atender a especificidades da turma, aos 

objetivos esperados e à realidade dos alunos em questão. 

Por outro lado, existem também muitos desafios a serem vencidos. Ferreira e 

Burak (2010) listam alguns como: falta de apoio das instituições de ensino no sentido 

de viabilizar condições necessárias e suficientes para novas práticas; carga horária 

excessiva de trabalho; desmotivação por parte dos alunos, indisciplina e salas de aula 

lotadas; e falta de tempo para a elaboração de projetos alternativos de ensino. Soma-

se, ainda, a resistência por parte de alguns professores da área que estão acomodados 

com o ensino predominante nas instituições escolares e se opõem à tentativa de 

buscar novas metodologias e à possibilidade de mudar suas práticas. Além disso, o 

programa do currículo é previamente estabelecido, não possibilitando muitas vezes a 

oportunidade de o professor variar sua metodologia de ensino, pois é preciso seguir o 

que foi programado. 

Pensando nesse contexto, parte-se em defesa do uso da Modelagem 

Matemática, já que essa permite a junção entre o pensamento e a experiência, 

propiciando ao aluno uma aprendizagem significativa. 
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CAPITULO V   

 
 

O ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA: A METACOGNIÇÃO E AS 
ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS 

 
Anderson Oramisio Santos  

Guilherme Saramago de Oliveira 
Kelma Gomes Mendonça Ghelli 

Nubia dos Santos Saad 
  

[...] o metaconhecimento, ou conhecimento metacognitivo, é 
composto por dois componentes: a sensibilidade (sensitivity) 
e o conhecimento das variáveis da pessoa, da tarefa, das 
estratégias e a interação entre elas. A sensibilidade diz 
respeito ao conhecimento da necessidade de se utilizar, ou 
não, estratégias em tarefas ou atividades específicas. [...] O 
segundo componente do conhecimento metacognitivo é 
definido como o conhecimento ou crença que a pessoa tem de 
si enquanto ser cognitivo, em tarefas cognitivas diversas, 
sobre os fatores ou variáveis que atuam ou interatuam e de 
que maneiras afetam o resultado dos procedimentos 
cognitivos (FIGUEIRA, 1994, p. 3). 

  

1. Introdução 

Ainda no interior das salas de aulas nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

encontram-se práticas pedagógicas em Matemática que apresentam a disciplina como 

de difícil compreensão e aplicação por parte dos alunos, resolução exaustiva de 
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exercícios dirigidos encontrados na internet e em diversos livros didáticos que 

priorizam a memorização, fixação de regras e o desenvolvimento de técnicas de 

resolução de algoritmos, dificultando a interlocução e apropriação do saberes 

matemáticos com os alunos, que consequentemente irão apresentar resistência, medo 

e incapacidade à aprendizagem Matemática. Como um dos reflexos dessa situação ainda 

permeia a baixa motivação para aprendizagem em Matemática e os resultados do 

rendimento escolar abaixo da média em sala de aula, nas avaliações internas e 

consequentemente nos indicadores apresentados pelas avaliações externas. 

Sob esse aspecto, diversas pesquisas no campo da Educação Matemática, da 

Psicopedagogia e da Teoria Cognitivista e da Psicologia, têm apresentado inquietações 

em relação ao ensino-aprendizagem de Matemática e apropriação de conhecimentos 

matemáticos, o que leva a apontar Tendências em Educação Matemática, diferentes 

metodologias de trabalho pedagógico, formação continuada de professores, e nas 

diferentes vozes em uma investigação relação aluno-professor, objetos de 

aprendizagem em Matemática, distintas estratégias para que os alunos compreendam, 

apropriem os conteúdos matemáticos. 

A Psicologia da Educação Matemática tem como foco de análise a atividade 

Matemática e, nesse sentido, tem trazido contribuições específicas, referentes à 

explicação dos processos de desenvolvimento e aprendizagem, no tocante ao domínio 

de reflexão teórica, pesquisa e aplicação. A produção brasileira de Psicologia da 

Educação Matemática tem acompanhado plenamente uma vasta regularidade em 

pesquisas sobre o construtivismo de inspiração piagetiana com suas peculiaridades e 

obstáculos epistemológicos, a psicologia russa, diversas abordagens de cunho sócio-

histórico ou sociocultural com resultados relativos a intervenções didáticas pertinentes 

no contexto da chamada zona de desenvolvimento proximal; ou as referentes ao papel 

de contextos específicos de solução de problemas, de elaboração e representação 

matemática conforme práticas sociais e culturais, todas elas apresentando variações 

internas e externas, para as pesquisas contemporâneas em Educação Matemática, a 

respeito de como se dá a aprendizagem dos alunos no contexto escolar, e de como pode 

ser a aprendizagem em Matemática, por meio da Metacognição. 

Dessa maneira, com base nos estudos sobre Metacognição, foi formulada a 

questão norteadora da pesquisa: O que é Metacognição? E como as Estratégias 
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metacognitivas podem contribuir na aprendizagem Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental? 

Nesta pesquisa, a Psicologia da Educação Matemática apresenta subsídios 

referentes às questões do desenvolvimento cognitivo e aprendizagem em Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como à prática pedagógica do professor 

que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio de 

observação, intervenções e tarefas/atividades. 

O interesse pela temática pretendeu-se na expectativa de investigar estudos que 

auxiliem no ensino-aprendizagem dos alunos em Matemática já no início da 

escolaridade, valorizando seus conhecimentos prévios com vistas também a melhorar a 

identidade e as práticas pedagógicas em Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo é de cunho 

qualitativo, que se enquadra em uma extensa pesquisa bibliográfica que, para Gil 

(2002, p. 44), “[...] é constituída, principalmente de livros e artigos científicos”. 

A revisão bibliográfica em tela foi realizada em específico nas contribuições da 

Teoria de Favell e da Teoria de Vygotski, quanto a saberes relacionados à Metacognição, 

a Experiências Metacognitivas e a Estratégias Metacognitivas que podem ser aplicadas 

ao ensino e aprendizagem da Matemática. 

2. Origens e conceitos de Metacognição  

O primeiro pesquisador a utilizar o termo Metacognição foi o psicólogo 

especialista em Psicologia Cognitiva Infantil John Hurley Flavell, no início da década de 

1970, do século XX, nos Estados Unidos. A preocupação de John Flavell em suas 

pesquisas era compreender a criança na execução de papeis, sua capacidade de 

comunicação e o desenvolvimento de sua memória, desvendando a partir dessa 

hipótese a instância em que a criança precisa compreender o conceito de memória 

para depois utilizá-la e melhorá-la consequentemente.  

Com base nos estudos de Flavell e seus colaboradores sugeriu-se que o 

conhecimento metacognitivo se desenvolve através da consciencialização, por parte do 

sujeito cognoscente, sobre como determinadas variáveis interagem influenciando os 

resultados dos potenciais cognitivos.  
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Assim, as pesquisas de John Flavell, a partir dos anos 70, intensificaram-se no 

campo da memória, o que resultou na ampliação da Teoria da Metacognição que 

consiste no conhecimento que as pessoas têm sobre seus próprios processos 

cognitivos e a habilidade de controlar esses processos, monitorando, organizando, e 

modificando-os para realizar objetivos concretos, representando o conjunto dos 

processos psicológicos mentais, realizados pelo ato pensante, pela percepção, pela 

classificação, pelo reconhecimento e o seu processo de reflexão. Em outras palavras a 

Metacognição se refere à habilidade de refletir, ou o saber fazer, sobre uma determinada 

tarefa (ler, calcular, pensar, tomar uma decisão) e selecionar, usar o melhor caminho 

para resolver essa tarefa.                                          

Para tanto inicia-se com o pressuposto que se faz necessário estabelecer a 

diferença de Cognição e Metacognição. Existe, de acordo com Kuhn (2000), 

[...] uma distinção entre a cognição e a Metacognição, embora ambos 
os processos estejam diretamente implicados. A cognição, ou o 
conhecimento, é apropriado pelo sujeito ao longo da vida e estão 
disponíveis a todo instante, enquanto a Metacognição, apesar de ser 
formada ao longo da vida, é proporcionada, desenvolvida a partir das 
relações entre o conhecimento e a compreensão desse conhecimento 
(KUHN, 2000, p. 178). 
 

Assim, com o uso da Metacognição em sala de aula há possibilidades de 

desenvolver um número maior de habilidades Matemáticas. 

Durante algumas décadas, as investigações no âmbito da aprendizagem 

enfatizaram-se nas aptidões cognitivas e nos fatores motivacionais como os dois 

exclusivos elementos para a realização do sucesso escolar. Assim Flavell (1979) não os 

descartou e sim aprofundou suas pesquisas unificando ao conceito de Metacognição, 

elementos cognitivos, do processo de ensino-aprendizagem correlacionado, elaborando 

modelo de monitoramento cognitivo, em que realizou um desdobramento em quatro 

categorias de acontecimentos sendo eles: conhecimento metacognitivo, experiência 

metacognitiva, tarefas/atividades e estratégias, que se buscará elucidar no corpus do 

texto. 

Em face aos desdobramentos das pesquisas de Flavell (1976), surgiram diversas 

nomenclaturas em referências específicas a cada um desses aspectos (meta-atenção, 

metapercepção, metacompreensão, metaleitura) ampliando, assim, o termo 
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“Metacognição” a qualquer operação mental (atenção, percepção, compreensão, dentre 

outras), do indivíduo. 

Para Flavell (1976), a Metacognição é o conjunto de todas essas “metas”. 

Relacionando Metacognição com o conhecimento que se tem sobre o conhecimento: 

quando se tem consciência de que se possui mais dificuldade em Matemática do que em 

português está-se praticando Metacognição (metacompreensão); quando se percebe 

que se tem mais dificuldade em memorizar números de telefones do que nomes de rua, 

está-se praticando a Metacognição (metamemória); quando se tem consciência de que 

se está distraindo facilmente frente a um ruído, está-se praticando a Metacognição 

(meta-atenção).  

Busca-se contextualizar o conceito de Metacognição e realizar uma interlocução 

sob a ótica de vários autores, devido à complexidade do termo e da própria 

Metacognição constante na literatura que desponta reflexões delineando conforme a 

perspectiva da corrente teórica, da aplicação, provocando diferentes postulados de 

investigação e seus atenuantes, o que pode ser alinhado às práticas pedagógicas em 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Nessa linha, Toledo (2003) realça que a Metacognição é a capacidade que o 

indivíduo pode desenvolver em pensar sobre seu pensar, expressando como está 

estruturando o pensamento a respeito de um determinado conhecimento e, se 

necessário, reelaborá-lo, de modo a refletir sobre esse pensar para conhecer ou 

encontrar soluções aos desafios propostos. 

Nessa direção, Chadwick (1985) e Leite (2011) apresentam dois novos 

elementos na definição de Metacognição: meta-atenção e metamemória. A 

Metacognição corresponde à compreensão do indivíduo diante dos procedimentos a 

serem utilizados na aprendizagem. Já a metamemória, refere-se tanto ao conhecimento 

que o aluno tem do processo, como a informação que tem registrado na memória, ou 

seja, a consciência do que ele sabe e do que ele não sabe. 

Seguindo a guisa dos autores supracitados conclui-se que Metacognição é o 

processo pelo qual o indivíduo expressa e tem possibilidades de perceber como elabora 

e controla o pensamento, de modo a organizar, revisar e modificar formas de resolução 

de situações em função dos resultados que vai conquistando, evidencia aspectos 

importantes implícitos em atividades que favoreçam os processos metacognitivos. 
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Nesse alinhamento entre a psicologia cognitiva e o processo de ensino e 

aprendizagem Doly (1999, p. 56), contempla que “[...] a Metacognição é um conceito 

amplamente pedagógico e até mais que psicológico”. Devendo ser incluído e com 

desenvolvimento de estudos da área da Educação, por compreender que o professor 

pode propor situações de aprendizagem que incentivem o desenvolvimento de novas 

competências, e também por acreditar que o aprendizado, adequadamente organizado, 

resulta em desenvolvimento mental. Segundo os postulados de Vygotsky (2007, p. 101) 

“o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas”. 

Nessa direção, Develay (1999, p. 8) indica que “[...] desenvolver atividades 

metacognitivas é oferecer aos alunos a possibilidade de se tornarem independentes das 

situações cognitivas que o professor criou, é favorecer, através do descentramento 

afetivo e da descentração cognitiva, a distanciação que favorece a tomada de 

consciência”. 

Nos escritos de Vygotsky (2007), 

[...] relata que a aprendizagem da criança tem início muito antes da 
aprendizagem que ocorre na escola”. Para ele, a aprendizagem escolar 
nunca parte do zero, a criança não é uma tabua rasa, toda 
aprendizagem da criança tem uma origem. Por exemplo, a criança 
antes mesmo de estudar Matemática, já teve contato com quantidades, 
com números, várias operações de adição, subtração, divisão, 
complexas e simples  (VYGOTSKY, 2007, p. 94). 

 

Deste modo, a criança tem conhecimentos prévios; não se deve desconhecer 

esse conhecimento e nem pensar que a aprendizagem escolar começa no vazio, mas 

sim que é precedida sempre por um processo de desenvolvimento, alcançado antes de 

entrar em contato com a educação formal pela aprendizagem da criança no seu 

contexto, sendo que esta continua tanto na escola como fora dela. 

Vygotsky (2007, p. 95) descreve também que se podem gerar dois níveis de 

desenvolvimento mental. O real, que “[...] é o nível de desenvolvimento das funções 

mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de 

desenvolvimento já completados”; e a zona de desenvolvimento proximal, que é a 

distância entre o real e o potencial, que, por sua vez, “[...] é determinado pela resolução 

de problemas sob orientação ou em colaboração com companheiros mais capacitados”. 
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Assim, conforme é apresentado por Vygotsky (2007, p. 98), “[...] aquilo que é a 

zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã, 

ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência e mediado hoje, ela será 

capaz de fazer sozinha amanhã”. 

Doly (1999), em seus postulados, busca relacionar a Metacognição com a teoria 

de Vygotsky, enfatizando a importância da zona de desenvolvimento proximal do aluno. 

Para ela, 

[...] a zona proximal define a zona de aprendizagem de um indivíduo e 
a aprendizagem “torna-se assim um momento constitutivo essencial 
do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1985). É, sobretudo porque a 
criança aprende os seus saberes na escola sob o efeito de fatores 
externos . A ajuda do professor (tutor), o tipo de situação, a 
participação dos colegas, etc. - que ela desenvolve a sua inteligência e 
não o inverso (DOLY, 1999, p. 32). 

 

Vygotsky (2007) acrescenta que uma profunda compreensão do conceito de 

zona de desenvolvimento proximal permite planejar o desenvolvimento da criança e 

suas potencialidades, possibilitando o acesso ao que já foi atingido e proporciona a 

reconsideração da imitação no aprendizado.  

As crianças para Vygotsky (2007),  

[...] podem imitar uma variedade de ações que vão muito além dos 
limites de suas próprias capacidades. Numa atividade coletiva ou sob a 
orientação de adultos, usando a imitação, as crianças são capazes de 
fazer muito mais coisas (VYGOTSKY, 2007, p. 99). 

 

Vygotsky (2007, p. 99), “[...] considera a realização da imitação positiva, sendo 

uma das maneiras para aprender, pois os estudos da psicologia compreendem que se 

uma pessoa só consegue imitar o que estiver no seu nível de desenvolvimento”. Pois, 

quando um aluno ouve, observa ou imita a estratégia realizada pelo professor ou por 

outro colega, ao aprendê-la poderá, posteriormente, internalizá-la e vir a utilizar essa 

nova estratégia durante suas atividades escolares, além de desenvolver capacidades 

diferentes das que já possuía. 

Segundo Oliveira (1993), o processo pelo qual o indivíduo internaliza o que foi 

aprendido em sua cultura, não se dá por absorção passiva, mas por transformação, 

síntese. 

O processo de desenvolvimento do ser humano, marcado por sua 
inserção em determinado grupo cultural, se dá de “fora para dentro". 
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Isto é, primeiramente o indivíduo realiza ações externas, que serão 
interpretadas pelas pessoas a seu redor, de acordo com os significados 
culturalmente estabelecidos. A partir dessa interpretação é que será 
possível para o indivíduo atribuir significados a suas próprias ações e 
desenvolver processos psicológicos internos que podem ser 
interpretados por ele próprio a partir dos mecanismos estabelecidos 
pelo grupo cultural e compreendidos por meio dos códigos 
compartilhados pelos membros desse grupo (OLIVEIRA, 1993, p. 38). 

 

Acredita-se que será por meio da aprendizagem por interação com todos os 

envolvidos atuando como mediadores e como aprendizes, que as atividades 

metacognitivas tornar-se-ão possíveis na prática. Como elucida Doly (1999), 

[...] é preciso conceber sessões de reflexão e de avaliação dos alunos 
sobre as suas produções e procedimentos, primeiro que as conduzam, 
com a mediação do professor, a passar de uma avaliação intuitiva e 
imprecisa, sempre possível se a situação estiver em zona proximal - 
do "isto vai" a "isto não vai" - a, uma avaliação explícita e precisa 
dizendo por que é que "isto vai" ou "isto não vai". Quer dizer, levá-los a 
elaborar e a conceitualizar critérios que dizem simultaneamente 
respeito ao produto e aos procedimentos e que em seguida devem 
servir para a auto-avaliação-regulação ou controle da atividade de 
produção ou de reprodução, e isto a partir da sua produção e da 
localização dos seus erros (DOLY, 1999, p. 32). 
 

Em uma breve análise, é possível que a relação da Metacognição com a teoria de 

Vygotsky contribua para que a Metacognição possa ser mais que um conhecimento 

para o professor e a ser um instrumento pedagógico-metodológico que o auxilie em 

sua prática pedagógica em sala de aula, ampliando a capacidade dos alunos aprenderem 

mais e melhor. 

Nesse aspecto, Burón (1996) é enfático ao expor que o professor deve aplicar 

os aprofundamentos da psicologia da educação na sala de aula e durante a organização 

do trabalho pedagógico com Metacognição em sala de aula, desenvolvendo estratégias 

metacognitivas, concomitantemente aos objetos de aprendizagem, a partir de 

atividades intencionais que busquem criar nos alunos hábitos de reflexão e regulação.  

Sendo o espaço da sala de aula, a comunicação entre alunos, a mediação do professor e 

conhecimento devem ser realizados e facilitados, possibilitando aos alunos 

demonstrarem sua compreensão e apropriação dos conhecimentos nos momentos de 

ensino. 

Para Vygotsky (2007), o conceito de mediação, 



 Metodologia  do  Ensino  de  Matemática:  práticas pedagógicas e fazeres docentes 
 

2021 

 

 

 98 Guilherme Saramago de Oliveira (Org.) 

 [...] é o elemento central para a compreensão do desenvolvimento e 
do funcionamento das funções psicológicas superiores: a atenção, a 
memória, a imaginação, o pensamento, a linguagem, enfim, o controle 
consciente do comportamento. Essas funções organizam a vida mental 
de um indivíduo em seu meio e as funções psicológicas superiores só 
surgem, se constituem e se desenvolvem nas interações sociais 
(VYGOTSKY, 2007, p. 103). 

 

Outra tese imprescindível a ser avaliada é que, com a comunicação e 

argumentações, o aluno está explicitando os seus processos de compreensão e se 

constituindo como um sujeito metacognitivo que tende a planejar estratégias que 

consideram mais adequadas para alcançar as metas desejadas a partir do conhecimento 

que possuem sobre seus próprios recursos para aprender. Dessa maneira, a 

Metacognição é um instrumento de aprendizagem que desperta o interesse do aluno 

em analisar e refletir a maneira que executa uma dada situação que lhe é proposta. 

3. O conhecimento cognitivo no ensino e aprendizagem em Matemática 

De acordo com Murad (2005, p. 16), conhecimento metacognitivo remete aos 

“[...] conhecimentos ou crenças acumuladas por meio de experiência e do 

armazenamento, na memória em longo prazo, dos conhecimentos que o sujeito possui 

sobre seu próprio funcionamento ou de outrem”. Nessa expectativa, vem ganhando 

importância a consideração dos conhecimentos prévios que os estudantes carregam 

consigo para a sala de aula. Os conhecimentos prévios conceituados por Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980) correspondem ao conhecimento ou consciência de algum 

objeto, caso ou ideia, mas que pressupõe um conjunto de outros conhecimentos, 

afetivos e contextuais, que igualmente configuram a estrutura cognitiva prévia do aluno 

que aprende. 

A Teoria Ausubeliana, ao constituir os conhecimentos prévios do sujeito 

cognoscente como alusão explicita que este é componente básico e determinante na 

organização do ensino, conforme Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 137), 

mencionam: “[...] se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único 

princípio, diria isto: o fator singular que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já conhece. Descubra isso e ensine-o de acordo”. 

Os conhecimentos prévios ou conhecimentos adquiridos fora do ambiente 

escolar, conforme Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 137), “[...] neste estudo serão 
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denominados de Experiência Metacognitiva”, o que para Flavell (1979, p. 908), “[...] 

contextualiza como sendo quaisquer experiências conscientes cognitivas ou afetivas e 

que se relacionam ao processo do conhecer, podendo ocorrer antes, durante ou depois 

de um empreendimento cognitivo”.  

Para Flavell (1979, p. 908) “[...] a experiência metacognitiva são quaisquer 

experiências conscientes cognitivas ou afetivas e que se relacionam ao processo do 

conhecer, podendo ocorrer antes, durante ou depois de um empreendimento cognitivo”. 

Um aspecto importante a destacar, de acordo com os postulados de Flavell (1979), é que 

as experiências metacognitivas não ocorrem em um dado momento, ou em todas as 

circunstâncias e locais, não tendo a demarcar quando acontecem precisamente. Os 

processos metacognitivos e a condição humana, física e mental de cada sujeito diferem 

enquanto experiências, contextos, e a quantidade de informações absolvidas, como 

também diferem da construção e estrutura cognitiva que o sujeito possui diante de 

diversas situações. 

  De acordo com os estudos de Ribeiro (2003), baseados na Teoria de Flavell,  

[...] considera que o conhecimento metacognitivo e as experiências 
metacognitivas estão interligados, pois o conhecimento permite 
interpretar as experiências e agir sobre elas. As experiências, por sua 
vez, contribuem para o desenvolvimento e a modificação desse 
conhecimento (RIBEIRO, 2003, p. 111). 

 

As experiências metacognitivas e o conhecimento metacognitivo se inter-

relacionam diretamente, enquanto o conhecimento metacognitivo pode favorecer 

estimular e auxiliar a interpretar, as experiências metacognitivas, podem contribuir 

para o aumento do conhecimento metacognitivo.  Segundo Flavell (1979, p. 904), “[...] 

apesar de o conhecimento metacognitivo ser suscetível a mudanças, mesmo sem as 

experiências metacognitivas, existe a suspeita de que as experiências metacognitivas 

ocupem um importante papel no desenvolvimento desse conhecimento, 

principalmente durante a infância e a adolescência”. 

Favell (1979, p. 904) estabelece o terceiro elemento que “[...] são as metas ou 

tarefas, que destacam como um conjunto de objetivos a serem atingidos em 

determinadas ações”.  O que para Lafortune e Saint-Pierre (1996, p. 23), as tarefas “[...] 

dizem respeito ao alcance, à extensão, à solicitação ou às exigências de uma tarefa, mas 

também aos fatores e às condições que fazem com que uma tarefa seja mais difícil que 
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outra”. 

De forma geral as aulas de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

por meio de aulas expositivas-dialogadas, são direcionadas ao uso de tarefas/atividades 

no livro didático ou em cadernos, em diversos momentos em que os objetos de 

aprendizagem são contextualizados e recontextualizados, o que para Jesus (2011, p. 

25) “Podem ser enunciadas no início, no meio ou no final da aula”, podem ser utilizadas 

para revisar objetos de aprendizagem em problematização, discussões em situações 

didáticas, durante a aprendizagem e em relação aos conhecimentos prévios para 

apropriação de novos conhecimentos. 

Em outra dimensão, há professores que se apoiam em tarefas/atividades 

didáticas como práticas a exercitar, memorizativas, conteudistas, obrigatórias com 

vistas do aluno se apropriar e assimilar objetos de aprendizagem já trabalhados em sala 

de aula, com aplicação de regras, cálculos, ou os exercícios de fixação apontando apenas 

um caminho para a solução, cuja proposta segue diretamente a abordagem tradicional 

do ensino da Matemática, sem haver outra forma ou outros questionamentos para os 

cálculos, ou seja, as tarefas/atividades são caracterizadas como exercícios de fixação 

repetitivos do livro didático, expressos na lousa, ou fichas de exercícios variadas. 

Em síntese, as tarefas memorizativas, conteudistas e tradicionais podem ser 

caracterizadas como aquelas que envolvem situações didáticas em que os professores 

exigem dos alunos a utilização de regras, fórmulas, definições e conceitos previamente 

estudados. Nesses modelos de tarefas, o que é dado e o que é pedido ocorrem de maneira 

descontextualizada, porém muito clara, ou seja, ao ler a questão, o aluno identifica 

imediatamente o que deve ser respondido diretamente, ou seja, pergunta – resposta, 

aplicando o conhecimento igualmente como foi “transmitida”. 

Ainda dando destaque sobre as tarefas utilizadas, visíveis em diversos livros 

didáticos, e presentes nas práticas pedagógicas do professor que ensina Matemática, 

que por muitas vezes foram elaboradas e pensadas com o objetivo de que haja um 

aprofundamento teórico e prático, o que aqui denominam-se tarefas de procedimento 

sem conexão com significado, são questões estanques, elaboradas com a finalidade de 

fazer com que os alunos produzam respostas corretas, ou seja, sem pensamento 

matemático, tendo em vista os procedimentos utilizados por seus professores durante 

a aula expositiva, sem preocupação em dar explicações ou justificativas que abarquem 
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seus argumentos nem as estratégias utilizadas para resolvê-las. Desse modo, não há 

conexão entre conceitos e significados que amparam os procedimentos usados. Acertar 

é mais importante do que compreender. 

A fim de elucidar a importância nas tarefas/atividades no processo de ensino e 

aprendizagem são consideradas por Pouchulu et al. (2013), como ponto chave no 

[...] desenvolvimento das atividades didáticas, desde que tenham 
intencionalidade, levem os alunos a racionar, problematizar seus 
conceitos de forma significativa e contextualizada, estimulando a 
criatividade e valorizando os diferentes conceitos, sentidos e 
significados atribuídos ao conhecimento matemático (POUCHULU et. 
al., 2013, p. 01).  
 

Cabe ao professor que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental explorar os saberes matemáticos dos alunos a argumentar, comunicar 

suas ideias, desenvolver a linguagem Matemática, expressando sua compreensão sobre 

o objeto de aprendizagem e aprender com a interação com o outro. 

Nesse estudo, há necessidade de destacar a função das tarefas/atividades 

didáticas que podem auxiliar o trabalho pedagógico do professor na compreensão 

de como ocorre o ensino e como suas ações didáticas e metodológicas têm 

contribuído para ampliar as competências e habilidades Matemáticas dos alunos 

em sala de aula, estimulando o desenvolvimento pessoal e intelectual dos atores 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

É importante destacar que em relação ao planejamento, preparação das 

tarefas/atividades e implementação do currículo escolar, o professor que ensina 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, expressa seus saberes 

matemáticos, concepções, vivências, crenças, sentidos e significados atribuídos à 

Matemática, com base em ações sistematizadas possibilitando aos alunos articular 

determinado objeto de aprendizagem em Matemática. 

Diante dessa tessitura, para clarificar as ações e organização do trabalho 

pedagógico na perspectiva da Metacognição, Pouchulu et al. (2013, p. 01), 

destacam: “[...] todas as situações que o professor propõe em sala de aula 

(problema, pesquisa, exercício etc.), que são o ponto de partida da atividade do 

aluno, e que, por sua vez exerce grande influência para sua aprendizagem”. 

Ainda em relação às ações (tarefas/atividades), elaboradas em conexão com 
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conceitos, sentidos e significados com o objeto de aprendizagem com 

intencionalidade ao pleno desenvolvimento de competências e habilidades 

Matemáticas,  permitem que os alunos estejam motivados e se envolvam 

profundamente na resolução, elaborem estratégias de resolução, comuniquem e 

argumentem sobre os procedimentos e diversos caminhos para chegar a uma 

solução. 

 As tarefas supracitadas exigem motivação e envolvimento de professores e 

alunos em um esforço cognitivo, pois os alunos são desafiados a conhecer, 

reconhecer, interpretar ideias conceituais implícitas e múltiplas representações, 

exigem um pensamento mais complexo e não algorítmico o que implicará na 

elaboração dos significados e na compreensão do conhecimento matemático. 

Consequentemente, as tarefas/atividades que exigem dos alunos o 

desenvolvimento do saber matemático, apropriado por meio de um processo de 

interação com o outro e com o objeto de conhecimento, permitem ativar o que se 

denomina relação cognição-Metacognição, a qual valoriza o conhecimento 

específico da Matemática e permite desenvolver o processo de aprender a 

aprender.  

Alguns modelos de tarefa/atividade apresentadas pelo professor 

influenciam diretamente o uso de estratégias a serem utilizadas pelo aluno. Como 

exemplo simples, caso o aluno necessite memorizar uma regra de sinais e códigos 

de expressões numéricas, ele deve utilizar-se de estratégias que o façam gravar na 

memória os sinais e códigos de expressões numéricas. Significa também saber que 

algumas tarefas apresentam alto grau de dificuldades de serem desempenhadas do 

que outras e exigem maior aprofundamento por parte do professor na exposição 

dos objetos de aprendizagem em Matemática e, gradativamente, trabalhar o uso 

das experiências e conhecimento metacognitivo em sala de aula. 

Ao compreender o grau de dificuldade da tarefa a ser desempenhada de 

acordo com as suas próprias habilidades ou não, o aluno buscará estratégias para 

vencer as dificuldades da tarefa, ou, se perceber que não as possui, vai buscar 

outras com a facilitação da aprendizagem e aos processos mentais sugeridos nos 

estudos da Metacognição por Flavell. 

O professor em sua prática pedagógica deve diagnosticar, observar os 
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fatores que influem, de forma positiva ou negativa, a compreensão da tarefa para o 

seu bom desempenho, o que contribui para o aluno desenvolver estratégias 

metacognitivas para superar os fatores negativos ou potencializar os positivos em 

outras situações de aprendizagem, levando-os a pensar a Matemática, seus 

conceitos e fenômenos científicos e empíricos, por meio do contato ativo e 

prolongado com tarefas significativas e contextualizadas. 

Em face aos estudos sobre a Metacognição, faz-se necessário, durante as 

aulas e intervenção pedagógica em Matemática, o estímulo das estratégias 

metacognitivas para que os alunos possam desenvolvê-la, pois, a aprendizagem 

metacognitiva não advém naturalmente. 

 4. Estratégias metacognitivas no processo de ensino e aprendizagem  

É importante compreender o que é estratégia para, posteriormente, adentrar 

em estratégias cognitivas e metacognitivas. As estratégias atuam como facilitadores da 

aprendizagem em diversos contextos, sendo assim, importantes no contexto 

educacional. Desta forma, no contexto da Metacognição, é necessário ao professor a 

prática pedagógica ou intervenção pedagógica, o estímulo das estratégias 

metacognitivas para que os alunos possam desenvolvê-la, pois, a aprendizagem 

metacognitiva não advém naturalmente. 

Mayor, Suengas e Marqués (1995, p. 45) definem: “[...] estratégia como um 

conjunto de procedimentos utilizados com a intenção de atingir qualquer objetivo, 

propósito ou meta, ou seja, procedimentos utilizados para adquirir a aprendizagem”, o 

que está relacionado diretamente com o controle sobre os próprios processos de 

aprendizagem, para que se possa utilizar de maneira mais significativa. Nesse sentido, 

o termo estratégia deve estar vinculado ao planejamento, preparação e ao controle 

direto da ação, mas para que isso ocorra, necessitam-se de recursos cognitivos ou de 

estratégias cognitivas. 

Assim, Dreher (2009) diferencia estratégias cognitivas de estratégias 

metacognitivas da seguinte maneira: 

As estratégias cognitivas são destinadas simplesmente a levar o sujeito 
a um objetivo cognitivo, as estratégias metacognitivas propõem-se a 
avaliar a eficácia das primeiras, ou seja, regula tudo o que está 
relacionando com o conhecimento, decidindo quando e como utilizar 
esta ou aquela estratégia (DREHER, 2009, p. 59). 
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As estratégias de aprendizagem segundo Boruchovitch (1999, p. 364) são 

classificadas em duas categorias: as estratégias cognitivas e as estratégias 

metacognitivas. As estratégias cognitivas  “[...] se referem a comportamentos e 

pensamentos que influenciam o processo de aprendizagem de maneira que a 

informação possa ser armazenada mais eficientemente [...]”. 

Por sua vez, as estratégias metacognitivas podem ser definidas como recursos 

que beneficiam os sujeitos na organização e planejamento, ou seja, nos objetivos de 

estudo, na regulação ou no conhecimento de como aprender e no monitoramento do 

próprio pensamento, na qual o sujeito tem conhecimento da própria compreensão 

(BORUCHOVITCH, 1999). Assim, estratégias metacognitivas conduzem o processo e 

envolvem o conhecimento do saber usar a estratégia, para o melhor desempenho em 

determinadas tarefas. 

A aprendizagem por meio de estratégias metacognitivas é uma das 

possibilidades do aluno desenvolver um conhecimento explícito das estratégias 

específicas necessárias nas diferentes situações de aprendizagem, problematização e 

cálculos, com o intuito de controlar de maneira autônoma sua própria aprendizagem. 

Para Portilho (2011, p. 03) “O ideal é que, ao aprender a manter as estratégias 

adquiridas no contexto de uma determinada tarefa, o aluno consiga transferi-la a novas 

situações”. Dessa forma, pode-se entender que a habilidade de controlar a 

aprendizagem é o resultado de um processo subjetivo que acontece gradativamente em 

função dos mecanismos de regulação desempenhados por outras pessoas, cabendo ao 

professor mediador facilitar este processo de transferência do controle. Como diz 

Mateos (2001, p. 102), “[...] trata-se, portanto, de ir cedendo ao aluno progressivamente 

maior responsabilidade para decidir por si mesmo, quando, como e por que utilizar as 

diferentes estratégias”. 

Para ensinar a utilização de estratégias de aprendizagem metacognitiva, 

Monereo (2001) considera que o professor precisará estruturar suas atividades e sua 

organização didática considerando aspectos inerentes a esse processo. Para este autor, 

o professor deve adotar alguns princípios no processo de ensino:  

 explicitar aos alunos o sentido, a utilidade e o valor da estratégia que 
pretende ensinar e do porquê; mostrar aos alunos que a estratégia se aplica 
à aprendizagem de diferentes conhecimentos;  

 insistir para que os estudantes utilizem essas estratégias, para que o 
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estudante tome consciência da sua importância e se acostume a tornar-se 
reflexivo;  

 transferir gradual e progressivamente para a responsabilidade dos 
estudantes as atividades propostas e os métodos utilizados, delegando o 
controle sobre a aprendizagem para o aluno; 

 optar por situações-problemas, exercícios simples e ir, progressivamente, 
passando a inserir problemas abertos e maiores exigências cognitivas;  

 criar espaços para que os alunos possam apresentar e discutir as estratégias 
utilizadas para resolver os problemas e avaliar as metodologias utilizadas; 
avaliar explicitamente o esforço que eles realizam quando planificam e 
regulam sua ação. 

 

Carrasco (2004) afirma que as estratégias metacognitivas 

referem-se a: 

 saber avaliar a própria execução cognitiva; 
 saber selecionar uma estratégia adequada para solucionar determinado 

problema; 
 saber dirigir, focar a atenção a um problema; 
 saber decidir quando parar a atividade em um problema difícil; 
 saber determinar a compreensão do que se está lendo ou escutando; 
 saber transferir os princípios ou estratégias aprendidas de uma situação 

para outra; 
 saber determinar se as metas ou os objetivos propostos são consistentes 

com suas próprias capacidades; 
 conhecer as demandas da tarefa; 
 conhecer os meios para chegar às metas ou objetivos propostos; 
 conhecer as próprias capacidades e como compensar suas deficiências. 

Notadamente, nas inserções de Monereo (2001) e de Carrasco (2004), pode-se 

analisar ser essencial o uso de estratégias metacognitivas, para que os alunos possam 

conhecer melhor os processos de aprendizagem, pois promovem a autonomia para 

escolher o caminho mais produtivo a seguir. 

No mesmo pensamento, é fundamental que os alunos, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, já iniciem o conhecimento sobre as estratégias auto-regulatórias 

de aprendizagem e criar novas estratégias a partir de suas experiências, necessidades e 

saber usá-las em diferentes contextos. 

Boruchovitch e Bzuneck  (2004) advertem que 

[...] a importância de se diversificar o uso de estratégias ao trabalhar a 
auto-regulação da aprendizagem com qualquer que seja o grupo de 
alunos. Uma das áreas que o aluno precisa aprender a autorregular é o 
funcionamento cognitivo. Algumas capacidades são de extrema 
importância de serem trabalhadas: exercer controle sobre a atenção e 
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a memória, desenvolver regras e estratégias para pensar e resolver 
problemas, planejar. Monitorar seus progressos em direção às metas e 
ajustar o comportamento e organizar o pensamento 
(BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2004, p. 56). 

 

A escola tem papel fundamental nesse processo auto-regulatório, pois ela pode 

divulgar e compartilhar os recursos para auxiliar os alunos nesse caminho, tornando-

os mais seguros de seu próprio processo. Essas estratégias, bem organizadas e 

direcionadas com observância à faixa etária do aluno, o ano escolar, os alunos irão 

compreender e se apropriar de conhecimentos. A figura do professor como mediador 

deste processo, pode encorajar os alunos para que monitorem, a partir da reflexão, as 

dificuldades que aparecem na hora dos estudos. Em outra dimensão, a aproximação do 

professor com o aluno - conteúdo e possibilitando as estratégias Metacognitivas, 

incidirá nos aspectos afetivos e emocionais que levam a conhecer as possibilidades e 

limitações tanto do aluno como do professor. 

     Nesse aspecto, recorre-se a diversos autores, o que fomenta ainda mais o 

interesse pela presente pesquisa, que visa, essencialmente, colaborar com a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem em Matemática e da própria formação do 

professor. Assim, registra-se que Oliveira (2002, p. 32-33) apresenta algumas reflexões 

estratégias metacognitivas que podem ser utilizadas pelo professor durante as aulas de 

Matemática: 

 Por meio do ensino direto, ou seja, evidenciar que elementos são críticos em 
relação à busca de informação. Exemplo desse ensino é a frase direcionada 
aos alunos: “olhe estes elementos”. O objetivo disso é que eles estejam 
atentos e aprendam como olhar. 

 Por meio do reforço do êxito nas atividades, quando um aluno mostra, por 
expressões verbais, que ele tem um processo próprio, como uma tática de 
solução de problemas.  

 Estimular via modelo: isso requer que o professor apresente uma atividade 
ou conduta específicas para o aluno, ou seja, explique todos os passos: 
“agora eu penso em fazer isso”, “me ocorre que posso usar tal princípio”, 
“esta parte me faz lembrar do conceito X”, “quando vejo este problema, 
lembro-me deste método”. 

 Estimular a verbalização dos alunos em relação às suas dificuldades e sobre 
os processos cognitivos utilizados nas tarefas, permitindo a eles a 
consciência de sua aprendizagem. 

 O professor deve incitar os alunos a conhecer o ato mental dos outros, 
confrontando com os seus próprios, além de solicitar que eles descrevam os 
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processos, desde a compreensão até as dificuldades encontradas. 

 Compreensão dos processos cognitivos a partir da explicação do professor 
implícito nos conteúdos, enfatizando mais o processo de aprendizagem do 
que o produto em si, com o propósito de direcionar os alunos a perceberem 
seus erros e acertos. 

 Erro, um elemento da aprendizagem: refletir sobre o erro. 

 

Na mesma instância, com o trabalho colaborativo do professor e de 

planejamento minucioso, na perspectiva de Leite (2011, p. 112) destacam-se as 

seguintes estratégias metacognitivas: 

 estimulá-los a pensar em voz alta; 

 focalizar a atenção na compreensão da maneira como se pensa, e nos 
problemas que se tem que resolver; 

 perguntar não apenas pelos resultados, mas, também, pelo procedimento 
empregado ao pensar e pelas estratégias seguidas; 

 ensinar estratégias para superar dificuldades; 

 mostrar a relevância de cada um dos assuntos e encontrar conexões entre 
eles; 

 estimular perguntas antes, durante e depois da elaboração da tarefa;  

 ajudar a perceber conexões, relações, similaridades e diferenças; e capacitar 
para que se tornem conscientes dos critérios de avaliação. 

 

Yahata (2012, p. 50) destaca que “o uso das estratégias não pode ser entendido 

como um algoritmo a ser seguido à risca, mas como algo flexível que busca facilitar a 

resolução de problemas.” Assim, a utilização de estratégias metacognitivas torna-se 

expressiva para que haja aprendizagem significativa. A formação e intervenção do 

professor, apoiado no uso de estratégias metacognitivas comporta aos alunos não só 

que saibam quais estratégias utilizar, mas também porque, quando e como utilizá-las, 

exercitando uma organização em sua atividade cognitiva. 

Nesse sentido, a efetiva mediação do professor para que o aluno consiga 

caminhar em direção à sua autonomia intelectual estrutura suas ações de 

planejamento em sala de aula, principalmente porque muitas dessas ações podem estar 

ancoradas nas próprias atitudes e referenciais do docente. É importante que o 

professor auxilie seu aluno a encontrar o próprio caminho de regulação das atividades 

que realizam além de valorizar as estratégias que ele utiliza e ajudá-lo a encontrar 

novos caminhos, quais estratégias podem ser utilizadas, bem como elaborar suas 
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próprias teorias sobre as situações didáticas e testá-las com eficácia, e assim por 

diante.  

Os estudos e congruências acerca da Metacognição, voltados para a psicologia da 

Educação Matemática, podem ser mais desenvolvidos pelos professores com o objetivo 

de potencializar a aprendizagem dos alunos em Matemática, mas para que isso ocorra, 

o processo de ensino-aprendizagem da Matemática não pode limitar-se a um modelo 

tradicional de ensino, livresco, conteudista, baseado na memorização de regras e 

fórmulas, e sim desenvolver no aluno elementos e bases intelectuais necessários para 

que tenham consciência dos seus processos mentais e continuar aprendendo de forma 

autônoma. Dessa maneira, a Metacognição é um elemento para mobilizar a 

aprendizagem do aluno em analisar e refletir a maneira que executa uma determinada 

atividade Matemática que lhe é proposta.  

5. Considerações finais 

Como exposto na tessitura do texto, vários autores referendam a Metacognição, 

ou seja, o desenvolvimento da habilidade metacognitiva no processo de aprendizagem, 

indicando que a Metacognição contribui significativamente para a aprendizagem, pois 

pode propiciar ao aluno refletir sobre seus próprios processos de pensamento, 

monitorar e controlar seus próprios processos mentais. Dessa forma, acredita-se na 

possibilidade de que a Metacognição pode possibilitar não apenas a aprendizagem da 

Matemática em ambientes escolares, mas também a tomada de consciência e reflexão 

sobre todo o processo, ou seja, de como e de que forma ocorre a aprendizagem, 

contribuindo, desta forma, com a formação de alunos conscientes e reflexivos, 

consequentemente críticos, acerca do mundo, mas também conhecerem sobre os seus 

próprios processos de construção do conhecimento. 

A referência aos estudos da Metacognição no ensino e aprendizagem em 

Matemática reporta-se à estrutura cognitiva do aluno em ação, uma vez que se trata da 

relação que este tem com a forma de adquirir conhecimento por si próprio. Assim, a 

Metacognição, apoiada nos estudos da Psicologia da Educação Matemática, pode ser 

utilizada como um mecanismo de aprendizagem em Matemática, estimulando o aluno a 

refletir, a raciocinar sobre os modos pelos quais executa uma atividade ou quando 

resolve uma dada situação-problema. Desse modo, há uma interação entre o indivíduo, 
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situação-problema, e entre seus processos mentais, contribuindo significativamente 

para a aprendizagem matemática dos alunos já nos primeiros anos de escolaridade. 
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