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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo analisar o tratamento didático-
matemático dado ao eixo de conteúdo Grandezas e Medidas no material curricular 
educativo do Pacto/PNAIC, por meio dos Critérios de Idoneidade Didática do 
Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS). Assim 
sendo, realizamos um estudo de abordagem qualitativa, com objetivo exploratório, 
tendo como procedimento metodológico a pesquisa documental, elegendo a análise 
documental como técnica de coletas de dados. Para apreciação e interpretação dos 
dados, recorremos à teoria base deste estudo e utilizamos os Critérios de Idoneidade 
Didática do EOS (GODINO; CONTRERAS; FONT, 2006), observando os indicadores 
empíricos das respectivas dimensões cognitivas, epistêmicas, afetivas, ecológicas, 
interacional e mediacional. Os resultados apontaram que o material foi constituído 
numa perspectiva da prática reflexiva, uma vez que, em sua estrutura, considera a 
valorização da experiência e autonomia do docente. Observando o tratamento 
didático-matemático, na perspectiva dos Critérios de Idoneidade do EOS, inferimos 
que houve uma correspondência satisfatória para a maioria dos indicadores 
empíricos das dimensões Epistêmico/Ecológico, Cognitivo/Afetivo e 
Mediacional/Interacional, denotando cuidado na elaboração dos materiais que são 
oferecidos aos docentes e que são utilizados no contexto do Programa e das salas de 
aula. Deste modo, consideramos que o fato de os materiais do Pacto/PNAIC 
utilizarem outros marcos teóricos como referência, sua elaboração não impossibilitou 
que encontrássemos indicativos que correspondessem satisfatoriamente à maior 
parte das dimensões analisadas. Ainda inferimos que a elaboração e distribuição 
desses materiais e orientação adequada para sua utilização trazem contribuições para 
a formação docente de professores alfabetizadores.  
 
Palavras-chave: Materiais curriculares educativos. Conhecimento didático-
matemático. Critérios de Idoneidade Didática. Pacto/PNAIC.  



 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed at analyzing the didactic-mathematical treatment given to the 
Magnitudes and Measurements content in the Educational Curricular Material of the 
Pacto/PNAIC, through the Didactic Appropriateness Criteria of the Onto-Semiotic 
Approach to Knowledge and Mathematical Instruction (EOS). Therefore, we 
conducted a qualitative study, with an exploratory objective, having as a 
methodological procedure documentary research, choosing documentary analysis as 
data collection technique. In order to valuate and interpret the data, we used the 
basic theory of this study and used the EOS Didactic Criteria (GODINO; 
CONTRERAS and FONT, 2006), observing the empirical indicators of the respective 
cognitive, epistemic, affective, ecological, interactional and mediational dimensions. 
The results pointed out that the material was constituted from a perspective of 
reflective practice, since in its structure it considers the valuation of the teacher’s 
experience and autonomy. Observing the didactic-mathematical treatment, from the 
perspective of the EOS Appropriateness Criteria, we infer that there was a 
satisfactory correspondence for most of the empirical indicators of the 
Epistemic/Ecological, Cognitive/Affective and Mediational/Interactional 
dimensions, denoting care in the elaboration of the materials that are offered to 
teachers and used in the context of the Program and the classrooms. In this way, we 
consider that the fact that the materials of the Pacto/PNAIC use other theoretical 
frameworks as reference in their elaboration did not make it impossible to find 
indicatives that correspond satisfactorily to most of the dimensions analyzed. We 
also infer that the elaboration and distribution of these material and adequate 
orientation for their use bring contributions to the teacher training of literacy 
teachers. 

Keywords: Educational curriculum materials. Didactic-mathematical knowledge.  
Didactic Appropriateness Criteria.  Pacto/PNAIC. 
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1 − INTRODUÇÃO 

 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), tendo como objeto de estudo a análise dos 

Materiais Curriculares Educativos de Matemática utilizados no contexto dos 

programas de formação de professores Pacto/PNAIC, especialmente os que tratam 

do eixo de conteúdos Grandezas e Medidas.  

Especificamente, questionamos o tratamento didático-matemático dado ao 

eixo de conteúdo Grandezas e Medidas no material curricular educativo do 

Pacto/PNAIC, bem como a abordagem teórico-metodológica presente no material, 

com vistas a uma formação didático-matemática do professor.  

Para isso, realizamos uma pesquisa qualitativa, com objetivo exploratório e 

elegemos a pesquisa documental como procedimento. Analisamos os dados por meio 

dos Critérios de Idoneidade Didática (CID) do Enfoque Ontossemiótico da Cognição 

e Instrução Matemática (EOS), recorrendo as suas dimensões e aos indicadores 

empíricos.  

Este trabalho está organizado no formato multipaper, trazendo inicialmente a 

introdução, que orientará o leitor em relação ao estudo desenvolvido e, na sequência, 

dois artigos e as considerações finais do estudo. Assim, esta primeira seção abarca o 

percurso pessoal e acadêmico da pesquisadora e suas implicações com o estudo 

desenvolvido, descreve sucintamente a revisão de literatura, o marco teórico que 

fundamenta o trabalho, objetivos e relevância da pesquisa, o percurso metodológico 

e, por fim, a organização da Dissertação.  
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1.1 − Professora ou pesquisadora, eis a questão: itinerário profissional e acadêmico 
 

A minha trajetória pessoal e profissional1 sempre esteve atravessada por 

vivências e experiências no campo da educação. Iniciei a docência muito antes da 

formação acadêmica, quando os professores eram formados nos cursos de 

Magistério2, no antigo segundo grau. Assim, em 1991, ainda na experiência do 

estágio supervisionado, vivenciei o desafio de dar aulas numa turma de 4ª série do 

Ensino Fundamental (atual 5º ano), quando fui provocada pela docente a trabalhar, 

com maior ênfase, as quatro operações. Lembro-me do meu desespero, afinal, da 

matemática sabia apenas o que aprendi na escola.  

Na organização curricular do Curso de Magistério, existiam duas disciplinas 

de Matemática − uma era oferecida ainda no primeiro ano, na qual era feita uma 

revisão geral dos conteúdos estudados no ensino fundamental II, mais precisamente 

das 7ª e 8ª séries e uma ofertada no terceiro ano, cuja estruturação visava 

instrumentalizar didaticamente os futuros professores. Desse modo, passamos boa 

parte do tempo confeccionando cartazes e outros recursos que seriam utilizados nas 

aulas, mas nada estudamos sobre os conceitos relacionados a eles.  

Assim, não me considerava preparada para lecionar junto àquelas crianças e 

ajudá-las a aprender conceitos matemáticos que elas não compreendiam. Diante 

disso, o meu senso de responsabilidade e o desejo de provar ser capaz de vencer tal 

desafio motivaram-me a buscar ajuda de amigas que já lecionavam e antigos 

professores. Nessas idas e vindas fui presenteada por uma delas com o livro 

“Didática da resolução de problemas de Matemática”, de Luiz Roberto Dante, e 

rapidamente me debrucei a estudar. 

Para Dante (1989), um problema matemático é uma situação que demanda 

habilidade e a elaboração de conhecimentos matemáticos para resolvê-los. No livro, 

ele aborda sobre a importância de ensinar a resolver problemas, classifica diferentes 

                                                           
1 Na primeira parte deste trabalho, utilizarei a primeira pessoa do singular quando fizer referência às 

minhas experiências e construções pessoais, e a terceira pessoa do plural ao fazer referência à 
investigação desenvolvida. 

2 Curso instituído por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n. 5.692/71 que extingue as Escolas 
Normais e institui a habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau, sob o 
parecer MEC-CFE n. 349/72, aprovado em 6 de abril de 1972 (SAVIANI, 2009). 
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tipos, traz sugestões de alguns tipos de problemas para serem desenvolvidos durante 

as aulas, entre outros. A leitura da obra oportunizou, naquele momento, algumas 

reflexões e contribuiu muito para a organização do planejamento pensando sobre as 

operações numa perspectiva da resolução de problemas.  

Segundo Romanatto (2012, p. 309): 

O ponto central de se trabalhar com o processo de ensinar e de 
aprender Matemática através da resolução de problemas 
fundamenta-se na concepção de que a razão mais importante para 
utilizar esse tipo de metodologia de ensino é ajudar os estudantes a 
compreenderem efetivamente os conceitos, princípios e 
procedimentos matemáticos. 

Nesse contexto, hoje compreendo que, na época, a prática desenvolvida pouco 

correspondia à proposta metodológica do trabalho na perspectiva da resolução de 

problemas, afinal, ainda estava iniciando a minha trajetória e tinha experiência e 

leituras insuficientes sobre a temática. Contudo, oportunizar aos discentes 

vivenciarem a matemática de outra maneira e compreender como resolver problemas 

usando seus conceitos foi fator relevante para nossa aprendizagem. 

Ao término do estágio e primeira experiência lecionando, certamente não 

consegui ensinar todas as crianças a realizar as quatro operações, tal como a 

professora titular desejava, mas compreendo que algumas contribuições foram 

importantes para que aqueles estudantes desenvolvessem melhor o raciocínio 

matemático e conquistassem a confiança para continuar aprendendo. Além disso, 

compreendi que, para lecionar, e em especial os conceitos matemáticos, precisaria de 

muito mais conhecimento e que os desafios do meu fazer docente estariam apenas 

principiando. 

Nesse cenário, iniciei meu itinerário acadêmico em 1993, no Curso de 

Licenciatura em Ciências na UESB de Jequié, mas, por questões pessoais, foi 

interrompido ao final do segundo ano. Entretanto, o fato de ter descontinuado a 

formação universitária não tirou de mim o desejo de aprender e desenvolver 

profissionalmente. Deste modo, continuei participando de cursos, eventos e 

capacitações destinados aos docentes das séries iniciais que, de certa maneira, 

contribuíam para a minha atuação enquanto educadora. 
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Em 1999, em meio a minha trajetória docente, retorno à UESB - Campus 

Jequié, para cursar Licenciatura Plena em Pedagogia, certamente um divisor em 

minha formação, pois trazia na bagagem um percurso de oito anos como docente e 

um desejo de aprender efervescente.  

Por tratar-se de um curso recém-implantado e ter atraído pessoas da região 

circunvizinha, que buscavam formação, formamos uma turma bem heterogênea 

composta por recém-concluintes do Ensino Médio e professores que, assim como eu, 

fizeram Magistério e possuíam experiência na educação básica. Em razão disso, 

nossas expectativas ora se distinguiam, ora se assemelhavam.   

Assim como no Magistério, vivenciei no Curso de Pedagogia a mesma lacuna 

em relação às discussões sobre o ensino da matemática. As duas disciplinas 

oferecidas − Estatística Aplicada às Pesquisas Educacionais e Metodologia de Ensino 

da Matemática para o Ensino Fundamental − pouco contribuíram. A primeira, por 

ter como cerne, principalmente, a resolução de lista de exercícios de cálculos 

estatísticos, muitas vezes descontextualizados; a segunda, por focar apenas na 

avaliação de livros didáticos e, em parte, por ter sido oferecida de modo condensado, 

em decorrência de problemas institucionais, impediu melhor aproveitamento da 

disciplina.  

Segundo Curi (2004), após análise de documentos normativos, materiais 

didáticos e ementas de disciplinas de diversas instituições que formam professores, 

ficou claro que, ao longo da história da formação de professores polivalentes3, pouco 

se destacam os conhecimentos didáticos e matemáticos, até mesmo os que compõem 

o currículo dos anos iniciais e que, posteriormente, serão lecionados. Dessa maneira, 

ela considera que os futuros docentes concluem seus cursos sem o conhecimento 

necessário para ensinar conteúdos de matemática.  

No estágio supervisionado, deparei-me mais uma vez com uma turma que 

apresentava dificuldades nas operações matemáticas. Contudo, com mais experiência 

e leituras, desta vez não senti dificuldades em planejar a proposta de intervenção 

                                                           
3 Nomenclatura utilizada para identificar professores que lecionam na educação infantil e primeiras 

séries do ensino fundamental (CURI, 2004). Assim sendo, “implica lecionar diversas áreas de 
conhecimento e se colocar diante de vários outros conhecimentos.” (CRUZ; BATISTA NETO, 2012, 
p. 385).  
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utilizando elementos da metodologia da resolução de problema e elaborei uma 

sequência didática, explorando o sistema monetário.  

Como destaca Romanatto (2012, p. 303):  

A resolução de problemas, como metodologia de ensino da 
Matemática, pode fazer com que os conceitos e princípios 
Matemáticos fiquem mais compreensivos para os estudantes uma vez 
que eles serão elaborados, adquiridos, investigados de maneira ativa 
e significativa. É a apropriação compreensiva do conteúdo, pois é 
uma Matemática mais qualitativa em destaque. 

Destarte, observei que o envolvimento das crianças nas etapas do trabalho foi 

muito satisfatório, pois tiveram oportunidade de estudar matemática numa lógica 

que os desafiavam a elaborar suas hipóteses e buscar a solução da situação utilizando 

os conhecimentos matemáticos que estavam aprendendo. Em vista disso, no tempo 

curto em que estivemos juntos, consegui perceber que elas recobravam a confiança e 

o desejo de aprender matemática.  

Após a conclusão do Curso de Pedagogia, a formação contínua esteve ainda 

mais presente em minha itinerância profissional, de maneira que cursei pós-

graduação (Lato Sensu) em Política do Planejamento Pedagógico: Currículo, Didática 

e Avaliação, oferecida pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – Campus XIII 

– Itaberaba, concluído em 2006. Ademais, fiz pós-graduação (Lato Sensu) em 

Psicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar, pela Faculdade Escola de 

Engenharia e Agrimensura na cidade de Jequié, em 2008.  

Durante todo o meu percurso formativo, tive experiências muito importantes 

que me levaram à reflexão de minha prática, permitindo-me ressignificações cada 

vez mais necessárias para o meu (re)pensar a/da educação. Trabalhei como docente 

no Ensino Fundamental, tanto na rede privada quanto na pública, experenciando 

também a coordenação pedagógica, nesse segmento, em ambas as redes. Nessa 

experiência formativa e dialógica, minha implicação com a Matemática sempre 

esteve presente, pois junto aos colegas professores observava dificuldades 

relacionadas ao ensino dos conceitos e buscávamos estratégias para minimizar tais 

problemas. 

Destaco no meu percurso a experiência que construí no cargo de TNS I – 

Tutor/EAD entre 2007 e 2010 na Universidade Salvador (UNIFACS) Polo de Jequié, 
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acompanhando atividades de pesquisa e extensão referentes à disciplina Pesquisa e 

Prática Pedagógica (PPP) e, ainda, as atividades de Estágio Supervisionado.  

Nessa instituição fui, ainda, responsável pela orientação dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC). Sem dúvida, uma experiência de grande relevância, pois 

vivenciei o processo de formação inicial de professores e acompanhei a evolução dos 

alunos tornando-se protagonistas de seu processo de aprendizagem e integrando-se 

nos espaços formativos, levando, além dos conceitos, as percepções construídas 

diante das experiências na dialogicidade entre conceitos e práticas. Essa vivência 

intensificou o desejo de estudar e compreender o processo de formação inicial e 

continuada dos educadores. 

Nesse período, orientando a elaboração das propostas de intervenção que 

seriam desenvolvidas no estágio de regência, observei as muitas dificuldades na 

construção do planejamento e das tarefas de matemática e reportei-me mais uma vez 

as minhas vivências enquanto professora iniciante. Nesse contexto, Curi e Pires 

(2008) apontam que os conhecimentos dos docentes referentes à didática e aos 

conteúdos que compõem o currículo da área de matemática na educação básica, bem 

como seu envolvimento com os estudos que são desenvolvidos na área, são muito 

restritos. Por conseguinte, ocorre o desconhecimento sobre as diversas temáticas 

relacionadas à matemática e a melhor maneira de lecioná-las.  

Como professora efetiva da Prefeitura Municipal de Jequié, atravessada por 

uma história profissional no exercício tanto na docência quanto na coordenação 

pedagógica, assumi a direção do Departamento Pedagógico na Secretaria Municipal 

de Educação de Jequié (SME) entre os anos de 2013 e 2014, a fim de contribuir 

pedagogicamente com a gestão pública da educação municipal, função que me 

colocou diante de grandes e motivadores desafios. Entre eles destaco pensar a 

formação continuada dos professores, uma vez que estas ações sempre estão 

relacionadas às proposições do Ministério da Educação (MEC) ou da Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), não existindo, por parte do município, uma 

proposta que atenda às reais necessidades do seu público.  

Por sua vez, a Formação Continuada é legitimamente garantida na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) que, em seu Artigo 76, 
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estabelece: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização da educação, 

assegurando-lhes nos termos do estatuto e dos planos de carreira”. Nessa 

perspectiva, cabe ao município assumir sua responsabilidade diante da formação 

continuada e estabelecer parcerias, planejar e executar ações visando valorizar e 

proporcionar o desenvolvimento dos profissionais do magistério da sua Rede de 

Ensino. 

Ainda em 2013, paralelo ao trabalho na SME, retomei as atividades na área de 

Formação de Professores (atuando dessa vez na formação em serviço), pois fui 

selecionada em chamada pública para atuar como Orientadora de Estudos4 do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em Jequié. O Programa traz em 

sua orientação a formação de professores alfabetizadores na perspectiva do 

letramento e nasceu do compromisso formalizado entre o governo federal e entes 

federados, objetivando garantir para todas as crianças o direito de aprender, tendo 

como finalidade alfabetizá-las até os oito anos de idade (BRASIL, 2012).  

No primeiro ano de atividades do PNAIC, o enfoque estava no estudo de 

linguagem, enfatizando o processo de aquisição da escrita e da leitura como prática 

social, incentivando o uso das sequências didáticas e da interdisciplinaridade. No 

segundo ano de vigência do programa, a alfabetização matemática foi colocada como 

prioridade, e se desenvolveu estudos por meio de sequências didáticas sobre os 

diversos conteúdos de matemática, trazendo conceitos e relatos de experiências 

exitosas em classes de alfabetização. Logo, considero a segunda etapa um momento 

importante para minha formação, porque tive oportunidade de aprofundar leituras 

numa área de conhecimento que sempre despertou meu interesse.  

No decorrer dos encontros de formação, enquanto formadora, fui me 

aproximando dos professores e observando em suas participações e relatos de 

experiências, as fragilidades em relação aos conhecimentos matemáticos. Contudo, 

era perceptível o desejo desses profissionais de compreender os conceitos que, até 

aquele momento de sua formação, ainda não estavam clarificados, bem como o 

                                                           
4 Orientadores de Estudo são docentes do quadro efetivo selecionados no âmbito de sua Rede 

(municipal ou estadual) para atuar, mediante capacitação anterior, na formação dos professores 
alfabetizadores (BRASIL, 2012).  
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anseio de dotar-se de ferramentas e estratégias que viessem favorecer o ensino e a 

aprendizagem dessa área de conhecimento.  

Nesse contexto, os cadernos de formação5 disponibilizados pelo programa 

foram instrumentos importantes, pois traziam discussões e elementos conceituais da 

área de matemática, além de relatos de experiências de sequências didáticas 

desenvolvidas por docentes que atuam no ciclo de alfabetização em diferentes partes 

do país.   

Ainda nesse cenário de formação, em 2015 ocorreu a integração entre o PNAIC 

e o Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa (PACTO BAHIA)6. Com a 

integração dos programas passei a ter acesso também ao material didático da 

Proposta de Alfabetização Matemática (SANTANA et al., 2013) oferecido aos 

docentes do 1º e 2º ano e utilizado no âmbito do Programa estadual. Mesmo não 

atuando diretamente na formação dessas turmas, desde o princípio, estive 

interessada em compreender com mais profundidade a proposta, sua organização e 

contribuição dos materiais oferecidos para o desenvolvimento das aulas de 

matemática nas referidas turmas.  

É, portanto, nesse cenário de aprendizagem junto aos meus pares e amparada 

em minha trajetória profissional, que reacende o desejo de retomar as atividades 

acadêmicas. Assim, após seleção como aluna especial cursando a disciplina 

Desenvolvimento profissional de professores de Ciências e Matemática do Programa 

de Pós-graduação em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP)7 

da UESB, Campus de Jequié, volto à universidade e, em meio às leituras e atividades 

inerentes à área, vejo despertar o desejo de desenvolver pesquisa. 

Ao ingressar no PPG-ECFP, em 2016, como aluna regular, comecei a 

aprofundar as leituras acerca da formação continuada de professores que ensinam 

matemática nas séries inicias e os materiais utilizados nessas formações, prática 

                                                           
5 Material elaborado e distribuído pelo MEC para todos os professores participantes do Programa, 

visando subsidiar os momentos de estudo na formação. 

6 Instituído por meio do Decreto Estadual 12.792/2011 (BAHIA, 2011). Após a unificação, os 
programas federal e estadual passaram a chamar-se localmente de Pacto/PNAIC. 

7 Programa de Pós-Graduação stricto sensu Educação Científica e Formação de Professores (PPG-
ECFP), aprovado na Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 
novembro/2010, iniciando efetivamente suas atividades no primeiro semestre de 2011. 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2016/09/Desenvolvimento-profissional-de-professores-de-Ciencias.pdf
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docente na alfabetização matemática, entre outros temas de relevância para o ensino 

e a aprendizagem da matemática. Nesse momento, o diálogo com a orientadora, os 

demais docentes e a participação no Grupo de Estudos e Pesquisa em Didática das 

Ciências Experimentais e da Matemática (GDICEM) foram de grande relevância para 

aproximação e delineamento do objeto de estudo.  

 

1.2 − Antecedentes da pesquisa: aproximações com o objeto de estudo 

 

É na minha atuação como orientadora de Estudo do Pacto/PNAIC que surge o 

interesse em desenvolver um estudo que envolvesse os materiais utilizados nesse 

programa. Dessa forma, por sugestão da minha orientadora, debrucei-me, também, 

nas referências sobre Materiais Curriculares Educativos (MCE)8 de Matemática. 

Nesse processo, dei início à busca no Banco de Teses e Dissertações da Capes e 

na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, bem como em sites de 

publicações eletrônicas com informações técnico-científicas relevantes, visando o 

acesso às pesquisas que estavam sendo realizadas na área e contribuíssem para 

delinear o objeto de estudo.  

Ao utilizar o descritor “Materiais Curriculares Educativos de Matemática” 

localizei oito trabalhos, seis de mestrado e dois de doutorado. Chama atenção o fato 

de as pesquisas encontradas estarem concentradas em programas de três 

universidades. Seis foram realizadas no âmbito do Programa Ensino, Filosofia e 

História das Ciências da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em conjunto com a 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), ambas na Bahia, e duas 

realizadas no Programa de Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC/SP). 

Ao examinar as contribuições dos trabalhos publicados, por meio dos 

resumos, inicialmente selecionei a pesquisa intitulada “Relação entre professores e 

materiais curriculares no ensino de número naturais e sistema de numeração 

decimal”, que analisou a atuação dos docentes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Rede Estadual Paulista, suas interpretações e práticas 

                                                           
8 Definirei este conceito posteriormente. 
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desenvolvidas, tendo como princípio as orientações didáticas presentes nos materiais 

curriculares de apoio ao professor e quais foram os desdobramentos para favorecer o 

desenvolvimento de conhecimentos numéricos dos alunos (LIMA, 2014). 

Por sua vez, Pacheco (2015) investigou sobre “O uso de materiais curriculares 

de Matemática por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental para o tema 

Espaço e Forma”. A autora analisou a relação de duas professoras dos anos iniciais 

da Rede Municipal Paulista com materiais curriculares específicos do bloco Espaço e 

Forma. Para tal, um de seus instrumentos de coleta de dados foi a análise dos 

materiais curriculares elaborados pelo Projeto Educação Matemática nos Anos 

Iniciais (EMAI), implementados pela Secretaria da Educação de São Paulo9 

(PACHECO, 2015). A escolha inicial por esses trabalhos ocorreu pelo fato de serem 

desenvolvidos nas séries iniciais e, neste item, aproximarem-se da etapa que 

pretendia estudar. 

Na sequência, li os trabalhos desenvolvidos no âmbito da UFBA-UEFS. 

Iniciamos com o trabalho de Santana (2015), que investigou como futuros docentes 

atuam na recontextualização de textos dos Materiais Curriculares Educativos (MCE) 

nas práticas pedagógicas no Estágio de Regência. Tratou-se de uma pesquisa 

qualitativa, tendo como participantes dois alunos do curso de Matemática em Estágio 

de Regência que fizeram uso dos MCE disponíveis no website Observatório da 

Educação Matemática (OEM)10. Os resultados desta pesquisa indicam, entre outros 

aspectos, que princípios distintos de comunicação orientam a recontextualização 

pedagógica dos materiais utilizados pelos docentes em formação.  

A pesquisa realizada por Aguiar (2014) investigou como os docentes realizam 

a recontextualização de textos dos MCE nas práticas pedagógicas e quais princípios 

regulam a operacionalização da recontextualização. Os resultados apontaram que a 

tarefa contida no MCE utilizado nem sempre é implementada em consonância com a 

intenção inicial dos seus criadores, isto é, os docentes recontextualizam os textos dos 

                                                           
9 EMAI é um projeto destinado aos docentes que atuam neste segmento e implementado pela 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo – SEE/SP em 2012 (PACHECO, 2015). 

10 Programa instituído por meio do Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, objetiva 
promover estudos e investigações em educação, utilizando os espaços e condições das Instituições 
de Educação Superior (IES) e as bases de dados existentes no INEP (COSTA, 2015). 
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materiais curriculares educativos para atender a princípios presentes na prática 

pedagógica.  

A investigação de Silva (2013) centrou-se na compreensão de como os 

docentes agem na recontextualização pedagógica de MCE sobre modelagem 

matemática. Segundo a pesquisadora, dentre outros, os resultados apontam que as 

estratégias escolhidas pelos docentes são meios para desenvolver os princípios 

presentes na prática pedagógica. Além disso, foram identificados princípios usados 

pelos educadores na “recontextualização dos materiais curriculares educativos sobre 

modelagem matemática e estratégias adotadas por eles nas práticas pedagógicas ao 

utilizarem tais materiais” (p. 95). 

Ainda versando sobre essa temática, Prado (2014) pesquisou sobre “As 

imagens da prática pedagógica nos textos dos materiais curriculares educativos sobre 

modelagem Matemática”. A autora analisou como a prática pedagógica no ambiente 

de modelagem matemática é representada nos textos do MCE, ainda observando, de 

maneira mais específica, as dimensões estrutural e interacional representadas no 

material. Para isso, a pesquisadora realizou uma análise documental e considerou, 

entre outros aspectos, que os textos do MCE investigados “podem oferecer uma 

imagem da prática pedagógica, ou seja, eles podem carregar os pressupostos das 

relações sociais entre professores e estudantes ao desenvolver uma determinada 

tarefa” (p. 109). 

Destaco a contribuição dos referidos trabalhos para a revisão de literatura 

sobre MCE, visto que trazem discussões consistentes sobre o tema que vêm sendo 

dinfundidas no âmbito internacional por meio das pesquisas, em que se observam as 

adequações desses materiais às reformas curriculares, sua contribuição para o ensino 

e uso pelos docentes. Observamos que, no Brasil, alguns pesquisadores têm se 

dedicado a essas discussões, mas considerando o quantitativo de trabalhos 

encontrados, podemos julgar que ainda ocorrem timidamente.  

Ao buscar direcionar o levantamento de pesquisas na área para os materiais 

do Pacto/PNAIC, utilizei este descritor e encontrei uma quantidade considerável de 

trabalhos defendidos entre 2014 e 2016. Para selecionar os trabalhos que pesquisaram 

o programa relacionado à “MATEMÁTICA”, acrescentamos essa palavra-chave.  
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Por fim, fiz mais uma triagem, dessa vez utilizando o indicador “MATERIAIS 

CURRICULARES EDUCATIVOS DO PACTO/PNAIC MATEMÁTICA”. 

Inicialmente, observei que muitos dos trabalhos da seleção anterior se repetiram, por 

isso, por meio da leitura dos resumos separei 13 trabalhos, sendo 10 em nível de 

Mestrado e 3 Doutorado. Destaco que essas pesquisas não tinham como objeto de 

estudo os MCE do Programa, mas os analisavam em alguns momentos do estudo.   

As pesquisas selecionadas foram desenvolvidas no âmbito de programas em 

ensino, educação e educação matemática em diferentes universidades brasileiras, 

denotando interesse na investigação relacionada ao Programa, e analisam os 

materiais utilizados, sua gestão, as concepções e contribuições para a formação dos 

alfabetizadores, a implementação e as práticas docentes, entre outros.  

Destaco a pesquisa intitulada “A Formação Continuada do Professor 

Alfabetizador nos Cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC”, na qual Souza (2014) tem como objetivo analisar os cadernos da formação 

continuada do professor alfabetizador no PNAIC, com a proposta de investigar o 

programa de formação PNAIC, desejando saber qual a concepção de formação que o 

embasa. Entre suas considerações, a pesquisadora pontua a superficialidade da teoria 

presente nos cadernos de formação, atestando não instrumentalizar o docente para o 

entendimento da prática (SOUZA, 2014).  

Ademais, os trabalhos “O governo da infância: práticas de alfabetização na 

Bahia” (PEREIRA, 2015) e “Alfabetização de crianças na Bahia: o Programa Pacto 

pela Educação” (MIRANDA, 2016) trouxeram importantes contribuições, já que 

analisam o Programa Pacto Bahia que, desde 2015, está integrado às atividades do 

PNAIC. As duas pesquisas não abordam especificamente as ações do Programa para 

a Alfabetização Matemática, entretanto, discorrem sobre a gestão, concepção, 

processo de formação docente, organização e contribuição para alfabetização no 

estado da Bahia. 

Ainda no contexto das pesquisas que investigam o Pacto/PNAIC, aponto o 

trabalho “Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização: Conhecimentos de 

Profissionais da Educação em Processo de Formação Continuada”. Na pesquisa, a 

autora identificou os conhecimentos matemáticos demonstrados pelos orientadores 
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de estudo do PNAIC, no que se refere aos conceitos de massa e capacidade no Ciclo 

de Alfabetização. Nos resultados, ela destaca a existência de conhecimentos 

específicos e pedagógicos do conteúdo sobre massa e capacidade em níveis distintos, 

observando o predomínio dos conhecimentos pedagógicos (IGNACIO, 2016).   

Com a leitura desse trabalho, fiz um breve retrospecto das dificuldades 

observadas nas formações que realizei com os alfabetizadores no âmbito do 

Pacto/PNAIC, em especial no que se refere ao estudo dos conteúdos do eixo 

grandezas e medidas e o quanto são negligenciados nas turmas do ciclo de 

alfabetização. Ressalto que esses são conceitos previstos para a referida etapa de 

escolarização, sendo orientado vivenciá-los na rotina escolar em situações lúdicas.  

Nesse contexto de leituras, a participação no GDICEM e os momentos de 

orientação foram imprescindíveis para a organização das ideias e a aproximação da 

literatura que discute os materiais curriculares educativos e critérios para avaliar tais 

materiais. No que diz respeito a critérios, conheci, por meio do Enfoque 

Ontossemiótico da Cognição e Instrução Matemática (EOS), os Critérios de 

Idoneidade Didática, que doravante será discutido (CID).  

Dentre as diversas vertentes do EOS, os Critérios de Idoneidade Didática me 

despertaram maior interesse. A concepção de Idoneidade Didática e suas dimensões 

foram inseridas nesse marco teórico como um instrumento que possibilita a 

comunicação entre a didática normativa e as ações efetivas do ensino. Essa proposta 

funciona como orientação para o planejamento, a organização e a análise do trabalho 

que, considerando as dimensões epistêmica, ecológica, cognitiva, afetiva, interacional e 

mediacional, estaria mais próxima do que seria uma aula ou tarefa de alta qualidade 

didática (GODINO; CONTRERAS; FONT, 2006; GODINO et al., 2006; GODINO, 

2011). 

O Enfoque Ontossemiótico, inicialmente discutido por um grupo de 

pesquisadores espanhóis, está sendo difundido em outros países, entre eles o Brasil, 

em programas de mestrado e doutorado na UFRGS, ULBRA, UFMG e UESB. 

Destarte, considerei pertinente conhecer algumas pesquisas realizadas em nosso país 

e destaco as realizadas no âmbito do PPG-ECFP/UESB.  
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As pesquisas desenvolvidas por Santos (2015), Moreira (2016) e Amorim 

(2017), utilizam o EOS como marco teórico e por meio dos CID analisam o desenho, a 

implementação e o redesenho de tarefas matemáticas, considerando o papel da 

metacognição, as potencialidades e os limites das tarefas desenhadas para o 

desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil e a atenção 

dada à dimensão emocional em práticas matemáticas realizadas por duas professoras 

do Ensino Fundamental II, respectivamente. Isso posto, ficam claras as múltiplas 

possibilidades de análise mediante às orientações da teoria. 

À vista disso, percebendo a relevância do marco teórico do EOS e dos Critérios 

de Idoneidade Didática para desenvolver um trabalho que, entre outros aspectos, 

permita uma análise detalhada da proposta apresentada nos materiais curriculares 

educativos do Programa Pacto/PNAIC, fui desenhando meu objeto de pesquisa 

visando contemplar as minhas implicações com a formação docente no contexto do 

programa, os conhecimentos didáticos e matemáticos dos professores que atuam na 

alfabetização e os conteúdos do eixo Grandezas e Medidas.  

Nessa perspectiva, temos como questão mais ampla a análise do tratamento 

didático-matemático dado ao eixo de conteúdo Grandezas e Medidas no material 

curricular educativo do Pacto/PNAIC, por meio dos Critérios de Idoneidade Didática 

do EOS. 

 

1.3 − Revisão de literatura 

 

Nesta seção, apresento uma concisa revisão bibliográfica das principais 

temáticas que contribuíram na construção e no desenvolvimento do estudo sobre: o 

Programa Pacto/PNAIC no contexto da formação continuada de professores, 

Materiais Curriculares Educativos de Matemática, o ensino de Grandezas e Medidas 

e os Critérios de Idoneidade Didática do EOS.   
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1.3.1 − O Programa Pacto/PNAIC no contexto da formação continuada de 
professores  

 

1.3.1.1 − Breves considerações sobre a Formação continuada de professores 

 

Ao pensarmos formação continuada de professores comumente relacionamos 

a “formação” com atualização, aprimoramento de conhecimentos que facilitem o 

trabalho do profissional em seu campo de atuação, no caso do docente, a sala de aula.  

Compreendendo a docência enquanto profissão, fica evidente a necessidade 

de assegurar às pessoas que atuam nesse segmento condições para exercê-la. Isso 

implica “domínio adequado da ciência, técnica e arte da mesma, ou seja, possuam 

competência profissional” (GARCIA, 1999, p. 22). 

Na última década, as discussões em torno da formação continuada têm se 

ampliado, e muitas vezes generalizado seu sentido, uma vez que em alguns 

contextos é utilizado para indicar cursos estruturados de curta e longa duração 

ofertados no decorrer do exercício da docência e, em outros, para incluir alguma ação 

que possa trazer contribuições para o trabalho desenvolvido pelo profissional, entre 

elas reuniões de planejamento, interações grupais, participações em palestras, dentre 

outros (GATTI, 2008). 

Assim como ampliaram as discussões, segundo Gatti (2008), não foi diferente 

com a oferta de formação em diferentes modalidades (presencial, semi-presencial e a 

distância), cursos de extensão, pós-graduação latu sensu, dentre outros, ofertadas nas 

instâncias federal, estadual ou municipal, instituições privadas ou associações. 

Muitos desses ocorrem sem um acompanhamento mais criterioso e a autorização por 

órgãos competentes. 

No Brasil, observou-se a ampliação na oferta e nos investimentos na formação 

dos professores principalmente após a publicação da LDBEN 9.394 em 20 de 

dezembro de 1996, que passa a garantir legalmente a formação continuada e as 

políticas de incentivo do governo federal e entes federados. Desse modo, destacamos 

o art. 63, inciso III da referida lei, onde há indicação da manutenção, por meio das 
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instituições formativas, de “programas de formação continuada para os profissionais 

de educação dos diversos níveis” (BRASIL, 2006).  

O Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n.10.172/2001), que esteve em vigor 

entre 2001 a 2011, também corrobora nesse sentido, ao designar objetivos e metas 

para a formação dos professores, ressaltando a necessidade de instituir programas 

envolvendo as instituições públicas de ensino superior e as secretarias de educação, 

visando a melhoria da qualidade da educação oferecida no país.  

Posteriormente, no PNE (2011-2021) a meta 16 situa a formação dos 

professores e indica, em uma das suas estratégias, que ela ocorra em nível de pós-

graduação, para pelos menos 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência do plano. Outrossim, assegura a esses 

profissionais a formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Nesse contexto, em regime colaborativo com secretarias de educação estaduais 

e municipais, o MEC constituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, estabelecida no Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 

2009, visando concretizar a articulação necessária entre estados, municípios, 

universidades e o Ministério da Educação. Essa ação possibilita realizar, de forma 

mais próxima, a avaliação, o acompanhamento necessário e a proposição de melhoria 

na qualidade da formação inicial e continuada oferecida aos professores. 

É amparada nessa política nacional de formação continuada − considerada 

elemento fundamental para valorização docente, que necessita se estabelecer na 

rotina do espaço escolar, assegurando o reconhecimento e a importância dos 

distintos saberes constituídos pelo docente ao longo da sua carreira − que ocorre a 

implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

(BRASIL, 2014a).  
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1.3.1.2 − O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC 

 

O PNAIC é um programa criado pelo Ministério da Educação (MEC), por 

meio da Portaria nº 867, de 04 de julho de 2012 (BRASIL, 2012a), que sanciona o 

acordo firmado pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, inciso II do art. 2º, 

(BRASIL, 2007a), conhecido como Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

onde o Governo Federal assume com o Distrito Federal, estados e municípios, em 

regime de colaboração, o compromisso de “alfabetizar as crianças até, no máximo, os 

oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico específico” (BRASIL, 

2012b, p. 11). 

A pactuação entre os entes federados envolve um conjunto de ações 

integradoras de programas, distribuição de materiais didáticos e pedagógicos, 

referenciais curriculares disponibilizados pelo Ministério da Educação, avaliação, 

gestão, controle e mobilização social e formação continuada dos professores 

alfabetizadores, que subsidiam o trabalho de alfabetização na perspectiva do 

letramento e alfabetização matemática. 

O programa foi lançado no segundo semestre de 2012 e, somente em 2013, 

suas atividades foram iniciadas em todo o país, a princípio com a formação dos 

Orientadores de Estudos – OE11, em um curso específico, ministrado por formadores 

estaduais, selecionados por universidades públicas. Os OE são responsáveis pela 

formação e pelo acompanhamento dos professores alfabetizadores que atuam em 

classes do Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano) e Classes Multisseriadas nos 

municípios que aderiram ao Pacto12 (BRASIL, 2014a,b). 

A formação dos Orientadores de Estudos é de responsabilidade das 

universidades, as quais recebem recursos do MEC e oferecem capacitação aos 

Professores Formadores13 que, por sua vez, realizam as etapas de formação com os 

                                                           
11 Docentes efetivos das redes municipais, previamente selecionados por chamada pública, 

obedecendo aos critérios estabelecidos pelo MEC. 

12 Expressão simplificada utilizada pelos profissionais que fazem parte do Programa Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa, para designá-lo.   

13 Profissionais previamente selecionados pelas universidades tendo como critérios possuir 
experiência em formação de professores, ter lecionado turmas de alfabetização ou ser formador de 
professores alfabetizadores, dentre outros. 
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OE, e estes são multiplicadores em suas Redes de Ensino, fazendo da formação dos 

Professores Alfabetizadores um sistema hierárquico. É também das universidades o 

compromisso de certificar os participantes, ao término de cada etapa da formação 

(BRASIL, 2012b).  

As formações acontecem com materiais didáticos específicos (considerados 

por nós, nessa pesquisa, como Materiais Curriculares Educativos), produzidos por 

acadêmicos e pesquisadores (da área de Formação de Professores e Educação Básica, 

com ênfase no letramento e na alfabetização matemática) e distribuídos pelo MEC, 

para todo o território nacional. Além desses, foram disponibilizados materiais 

diversos (acervo literário, jogos, livros para biblioteca do professor, entre outros) 

para as instituições de ensino participantes do Programa (BRASIL, 2012b). 

No Programa, a Formação Continuada dos Professores Alfabetizadores se 

ampara nos princípios da prática da reflexividade, constituição da identidade 

profissional, socialização, engajamento e colaboração (BRASIL, 2012b; 2014c). Nessa 

perspectiva, compreendemos tratar-se de um curso que se ampara nas ideias da 

prática reflexiva.  

Segundo Zeichner (2008), Schön trouxe de volta a discussão em torno do tema 

prática reflexiva na formação de professores na comunidade acadêmica norte-

americana e espalhou-se mundialmente. Assim sendo,  

O ensino reflexivo tornou-se rapidamente um slogan adotado por 
formadores de educadores das mais diferentes perspectivas políticas 
e ideológicas para justificar o que faziam em seus programas e, 
depois de certo tempo, ele começou a perder qualquer significado 
específico (ZEICHNER, 2008, p. 538). 

Deste modo, entendemos que a reflexão no processo formativo se torna 

relevante quando deixa de lado o caráter generalista e provoca o docente a pensar 

sobre sua prática de maneira crítica, ao passo que busca fundamentar suas reflexões 

em estudos teóricos, estabelecendo um profícuo diálogo entre a teoria e a prática 

(PARISOTTO; OLIVEIRA, 2016). Nesse sentido, em sua pesquisa sobre o PNAIC, 

Parisotto e Oliveira (2016) explicitam seus pressupostos e fazem a seguinte ressalva:  

Sobre a prática da reflexividade, durante e a partir do PNAIC, 
algumas questões merecem ser investigadas, a fim de se constatar o 
quanto isso foi e tem sido instigado, desenvolvido e de fato 
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promovido de modo que não se constitua discurso somente, ou seja, 
analisar, com profundidade, até que ponto o que foi oferecido 
contribuiu para a assimilação e incorporação de tal princípio à prática 
docente [...] (p. 199).  

Destarte, compreendemos que o fato da proposta do PNAIC apresentar 

proposições que fomentam este diálogo, não traz garantias que cumpre seu papel de 

provocar o docente a refletir sobre sua atuação, e incentivar a busca por 

conhecimento e a percepção que ambos caminham juntos.  

Para a Formação Continuada dos Professores Alfabetizadores, enfocando a 

alfabetização matemática (Etapa 2014), foram selecionados conteúdos que pudessem 

fomentar a discussão, referentes aos direitos de aprendizagem; a avaliação, visando 

um acompanhamento efetivo da aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos; o 

planejamento e a reflexão das situações didáticas; além de retomar e motivar a 

utilização dos diversos materiais distribuídos pelo MEC, que objetivam a melhoria 

da qualidade do ensino oferecido nas classes de alfabetização (BRASIL, 2014c). 

Na organização das formações, busca-se contemplar aspectos que possibilitem 

a reflexão do educador acerca da sua prática no cotidiano da sala de aula e prioriza-

se a vivência das atividades lúdicas descritas no material. Nesse sentido, Santos 

(1997) pontua que a formação do professor deve perpassar por situações lúdicas, pois 

só assim será possível acreditar e efetivar atividades prazerosas. Nessa perspectiva, 

ao vivenciar ludicamente determinadas práticas possivelmente o educador terá 

despertado o desejo de realizar atividades semelhantes em sua classe.  

Autores como Ponte (2014) e Tardif (2008), destacam a contribuição dos cursos 

de formação continuada, mas ressaltam a importância do envolvimento dos docentes 

e de que eles se reconheçam enquanto protagonistas e deste modo se comprometam 

com sua formação e com o trabalho que desenvolvem. 

Nesse sentido, o Programa corresponde a tal perspectiva, ao considerar o 

docente enquanto indivíduo criativo e produtivo, tendo individualidade e autonomia 

para agir como construtor e reconstrutor de suas práticas, sem se colocar como 

simples expectador que apenas reproduz as orientações oficiais, refletidas na 

formação continuada (BRASIL, 2012b).   
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Em relação a sua organização, o programa inicialmente apresentou a 

proposição para o trabalho em duas etapas, em 2013. Os alfabetizadores foram 

contemplados com um curso com carga horária de 120 horas, visando principalmente 

promover a inter-relação entre distintos componentes curriculares, evidenciando os 

estudos da área de Linguagem, numa perspectiva interdisciplinar.  

Em 2014, a carga horária foi ampliada para 160 horas, pretendendo dedicar 

especial atenção aos estudos já desenvolvidos, no ano anterior, porém destinando 

atenção especial à Matemática, sempre numa perspectiva interdisciplinar. Já em 2015, 

foi anunciada a continuidade do trabalho, voltado para a gestão da sala de aula, 

organização do tempo e espaço numa perspectiva de currículo inclusivo, além de 

estudos sobre avaliação e retomada dos temas contemplados nas etapas anteriores. 

Nessa etapa, os MCE foram disponibilizados no site do Programa e ficaram a cargo 

das secretarias de educação a impressão e distribuição.   

Após a divulgação dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA)14 realizada em 2013 e 2014, nos quais o índice de proficiência em Matemática 

e Língua Portuguesa apresentavam percentual muito abaixo do projetado, o MEC 

promoveu mudanças na organização do grupo gestor, passando a incluir um 

representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME)15 e um coordenador regional para atuar na inter-relação entre as redes. 

Estes passam a compor o Comitê Gestor Estadual para Alfabetização e Letramento, 

sendo encarregados pela organização, supervisão e andamento das ações do 

programa (BRASIL, 2017a). 

Ainda em 2016, ocorreu a inserção dos coordenadores pedagógicos escolares 

no processo formativo visando, entre outros aspectos, garantir o acompanhamento 

mais aproximado dos docentes e das suas práticas, além de contribuir para o 

implemento de estratégias que viessem a contribuir para o desenvolvimento das 

                                                           
14 Avaliação externa que tem por objetivo verificar os níveis de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa e Matemática dos discentes matriculados em turmas do 3º ano do Ensino Fundamental 
das escolas públicas brasileiras.  

15 UNDIME − entidade que considera como missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes 
municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. 
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crianças, entendendo suas reais necessidades. O Material Curricular utilizado nesta 

etapa também foi disponibilizado apenas na versão online. 

A Etapa 2017 foi assegurada através da portaria do Ministério da Educação 

sob nº 826, de 7 de julho de 2017, e traz em sua proposição ampliar o público 

contemplado no Programa, passando a atender, além dos professores 

alfabetizadores, professores e coordenadores pedagógicos da Educação Infantil e das 

séries iniciais, bem como os articuladores do Programa Novo Mais Educação16 

(BRASIL, 2017b).  

O documento orientador desta etapa previa que as ações fossem concluídas 

até dezembro de 2017, sendo oferecidas no mínimo 100h de formação por meio de 

oficinas, atividades desenvolvidas em sala de aula, estudos de materiais 

disponibilizados on-line, formação de grupos de estudos colaborativos nas escolas, 

dentre outras planejadas para esse fim (BRASIL, 2017a). Contudo, as atividades 

foram iniciadas apenas em outubro de 2017 e têm seu término previsto para maio de 

2018. 

Observamos que os atrasos no cronograma do Programa vêm ocorrendo 

desde a Etapa 2015, evidenciando a falta de planejamento e compromisso do 

Governo Federal com o prosseguimento das ações de formação continuada, que 

certamente terão seus resultados notados em longo prazo. Deste modo, defendemos 

o investimento e continuidade das políticas de formação de professores, pois a 

entendemos enquanto direito deste profissional que precisa de espaço e condições 

para repensar os desafios do seu fazer docente e autonomia para desenvolver novas 

práticas. 

 

1.3.1.3 − O Programa Pacto/PNAIC na Bahia: breve contextualização 

 

A Bahia desenvolve, desde 2011, um programa próprio de alfabetização, 

conhecido como Programa Estadual Pacto pela Educação, instituído por meio do 

Decreto Estadual 12.792/2011, tendo como objetivo garantir às crianças matriculadas 

                                                           
16 Programa instituído por meio da Resolução FNDE nº 5/2016. Tem como meta contribuir para 

melhorar a proficiência em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, utilizando 
como estratégia a ampliação da jornada escolar dos discentes desse segmento.  

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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aos seis anos de idade no sistema estadual de ensino os meios e as condições de 

desenvolvimento, para que, ao concluírem o Ciclo de Alfabetização, estejam na faixa 

etária prevista (oito anos) e tenham proficiência em leitura, escrita e Matemática 

(BAHIA, 2011).  

Diante dos índices negativos observados na educação básica, a equipe da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC Bahia), busca experiências exitosas 

vivenciadas em diferentes localidades e encontra, no Ceará, o Programa 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC), implementado em 2006, apresentando 

resultados muito satisfatórios. Assim, inicia-se, inspirada na experiência cearense, o 

diálogo e a articulação para elaboração da proposta baiana (MIRANDA, 2016). 

A implementação do compromisso de alfabetizar as crianças de 6 a 8 
anos de idade na Bahia e extinguir o analfabetismo escolar ocorreu 
processualmente. Para fins de organização sequencial, consideramos 
as três fases principais: 1ª) fase: apresentação à coletividade, para que 
fosse possível a opção pela adesão por parte dos municípios baianos; 
2ª) fase: organização da estrutura da gestão administrativa e logística 
para viabilizar a formação para os professores formadores da rede 
estadual e, consequentemente, a criação da rede formativa que 
chegaria até os profissionais da rede municipal; 3ª) fase: Integração 
do Pacto pela Educação ao Programa Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC) do governo federal, sob a responsabilidade do 
Ministério da Educação (MIRANDA, 2016, p. 58-59). 

Isso posto, observamos desde sua proposição aproximações entre os dois 

programas, uma vez que, assim como na proposta de adesão ao Programa Nacional, 

na esfera estadual é estabelecida uma parceria entre Governo do Estado e municípios 

baianos que, em regime de cooperação, visam assegurar a alfabetização das crianças 

até os oito anos de idade e melhorar a qualidade da educação básica ofertada nas 

escolas públicas do Estado. Ademais, ambos trazem dentre os seus objetivos a 

consolidação da alfabetização na perspectiva do letramento e da alfabetização 

matemática para todas as crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

Contudo, observamos que no ano de 2013 não ocorreu a articulação entre as 

propostas do Pacto Estadual e PNAIC, uma vez que as formações dos Orientadores 

de Estudo (OE) do 1º ano ocorriam em momentos distintos, por formadores da 

Secretaria do Estado e da universidade responsável pelo programa federal, 
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utilizando materiais produzidos e distribuídos tanto pela esfera federal quanto 

estadual.  

Por conseguinte, também ocorreu a formação dos professores alfabetizadores 

que atuavam no 1º ano. Diante da inexistência de uma articulação, ocorria em 

momentos diferentes. Enquanto a formação do PNAIC explorava os cadernos de 

formação encaminhados pelo MEC, a formação do Pacto Estadual se ocupava de 

explorar o material didático e realizar o planejamento da Proposta Didática 

Alfabetizar Letrando. 

Em 2014, ocorrem as primeiras aproximações e a articulação entre os 

programas, onde dois formadores passam a ministrar o curso para os OE que 

desenvolvem a formação dos professores que atuam no 1º ano, explorando tanto os 

MCE específicos de Matemática do PNAIC quanto a Proposta de Alfabetização 

Matemática utilizada no âmbito estadual.  

No final de 2015, as equipes responsáveis pela formação continuada dos 

programas Pacto e PNAIC, mediante análises e diálogo, reestruturaram a proposta 

do curso, visando evitar a separação entre as equipes que realizavam a formação dos 

professores alfabetizadores, promovendo a articulação das ações dos dois programas 

e, consequentemente, do uso de seus materiais. 

Em decorrência, ocorreu a efetiva integração dos Programas federal (PNAIC) e 

estadual (PACTO) e passou-se a usar, na Bahia, a nomenclatura Pacto/PNAIC para 

designar o programa. Desde então as formações em nível estadual são articuladas 

pela SEC-BA. Em 2016, a proposta de integração dos programas teve continuidade; 

com isso, as formações e a distribuição dos MCE do Programa estadual ocorreram 

regularmente.   

Na Bahia, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) e a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), em regime de parceria com as Universidades 

Estaduais – Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS) e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), foram as 

responsáveis pela formação dos Orientadores de Estudos (OE) do PNAIC que 

atuavam na formação dos professores alfabetizadores na etapa 2013. 
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Na segunda etapa do Programa (2014), que se estendeu até o final do primeiro 

semestre de 2015, a UNEB assumiu em sua totalidade a gestão e as formações dos OE 

em âmbito estadual. Em 2016, a formação ficou a cargo da UESC e equipe de 

formadores da SEC-BA, desenvolvendo o trabalho de forma articulada.   

Com a indefinição do MEC em relação à continuidade do Programa Federal 

em 2017, a Secretaria realizou as formações do Pacto Bahia e distribuiu os materiais 

específicos para os municípios prioritários, ou seja, aqueles que não conseguiram 

elevar seus índices de proficiência nas avaliações externas e o resultado do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – (IDEB)17.  

Aqui, abrimos um parêntese para ilustrar a situação do município de Jequié - 

Bahia, em relação aos números do IDEB (Gráfico 1), uma vez que se trata de uma 

cidade que possui um histórico de investimento em formação de professores 

alfabetizadores, realizado por iniciativa própria ou por meio de programas federais, 

estaduais, entre eles o Pacto/PNAIC que ocupou um espaço na formação de 

professores alfabetizadores entre 2012 e 2017.  

Observamos que tais investimentos ainda não reverberaram nas médias 

projetadas nas avaliações externas realizadas em 2013 e 2015, conforme pode ser 

visto no gráfico 1. Contudo, ressaltamos que o fato de a formação continuada do 

Pacto/PNAIC atender especificamente professores alfabetizadores e ter iniciado no 

município em 2012, ainda não teve tempo hábil para uma avaliação mais criteriosa, 

uma vez que um percentual maior de alunos do Ciclo de Alfabetização só estará 

incluso nas turmas avaliadas a partir de 2017.  

                                                           
17 Considerado o mais importante indicador da qualidade da educação básica brasileira, foi criado e é 

acompanhado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira – INEP. Os dados 
são aferidos levando em consideração a taxa de reprovação e os resultados da avaliação externa 
(aplicadas a cada dois anos), por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).  
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Gráfico 1 − IDEB do município de Jequié-Ba 

 

Fonte: INEP/MEC. 

 

Além disso, compreendemos que os investimentos na formação de professores 

e a adesão a programas que colaborem nesse processo são imprescindíveis, mas a 

melhoria na qualidade da educação ofertada perpassa por múltiplos aspectos, 

fazendo-se necessários planejamento e investimento contínuos, bem como suporte à 

gestão escolar, qualificação dos espaços e uma proposta pedagógica que articule os 

conhecimentos institucionalizados e as demandas sociais da comunidade que a 

escola está inserida.  

Retornando às especificidades da formação do Pacto/PNAIC, como já foi dito 

anteriormente, apenas no segundo semestre de 2017 foi publicado o documento 

norteador das ações em nível nacional e reiterada por parte da SEC-BA o interesse da 

manutenção da integração e articulação entre os dois programas. Contudo, com o 

atraso na efetivação das ações do Programa Nacional, as atividades do Pacto Bahia 

foram realizadas até sua finalização sem que ocorresse a articulação desejada entre os 

dois programas.  

Destacamos que, no decorrer dos últimos anos, apesar das dificuldades e 

fragilidades observadas na execução do programa, na Bahia, ele se estabeleceu em 

uma intervenção oportuna e significativa para os sistemas de ensino em todas as 

esferas, não limitando aos docentes o enfrentamento às dificuldades do ensino 

público e de alfabetizar crianças (MIRANDA, 2016). Assim sendo, nos preocupa a 

possibilidade de descontinuidade, pois, até março de 2018, não houve sinalização de 
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continuidade, por parte da SEC Bahia, das ações articuladas entre os Programas 

estadual e federal, ou mesmo das atividades do Pacto Bahia.  

 

1.3.2 − Materiais Curriculares Educativos de Matemática  

 

 O processo de escolarização popular nos tempos modernos ocorre 

conjuntamente com a origem e produção de materiais curriculares, sendo os livros 

textos e os materiais escritos os recursos mais utilizados nas situações pedagógicas 

(TERRA; AGUIAR; ROTELLI, 2007). No caso do ensino de Matemática, ocorre uma 

predominância ainda maior do uso de livros didáticos e materiais curriculares. 

Segundo Valente (2008), o uso dos livros didáticos remete à origem do ensino 

de matemática e prevalece em nossas escolas até os dias atuais, de tal forma que, 

desde o princípio, estabeleceu-se uma dependência desse material para a realização 

das aulas e o desenvolvimento da disciplina no país. Assim, “talvez seja possível 

dizer que a matemática se constitua na disciplina que mais tem a sua trajetória 

histórica atrelada aos livros didáticos” (VALENTE, 2008, p. 141).  

No contexto internacional, Hemmi et al. (2012) trazem a discussão em torno 

do uso dos materiais curriculares, tendo como exemplos os livros didáticos e os guias 

do professor, e sua prevalência no ensino de Matemática em boa parte do mundo. 

Em vista disso, compreendemos que a relação histórica de dependência dos materiais 

nas aulas de Matemática não é uma realidade apenas brasileira.  

De acordo com os autores supracitados, os livros didáticos são protagonistas 

no ensino de Matemática. No entanto, não podemos desconsiderar a importância 

desses materiais na transformação da prática de muitos docentes, pois mesmo sendo 

muitas vezes seu único recurso, a maneira como eles utilizam pode contribuir no 

desenvolvimento do seu conhecimento e ampliar as possibilidades de discussão do 

currículo, a habilidade de selecionar conteúdos matemáticos, e implementar novas 

metodologias, entre outros. 

Nesse contexto, os Materiais Curriculares (MC) são entendidos como 

ferramentas que possibilitam aos docentes nortear suas escolhas nas diferentes 

etapas do processo de planejamento, ações de ensino, aprendizagem e avaliação. 
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Segundo essa concepção, o MC tem seu significado ampliado, abarcando proposições 

para elaboração de projetos educativos e curriculares; propostas relacionadas ao 

ensino de determinadas áreas de conhecimento, ou etapas; orientação para o trabalho 

com alunos com deficiência; detalhamento de experiências educativas inovadoras; 

aparato para o planejamento de unidades didáticas; avaliação de experiências, além 

dos materiais curriculares (ZABALA, 1998).  

Tradicionalmente, na elaboração dos Materiais Curriculares, a prioridade está 

na aprendizagem dos alunos. Nesse bojo, incluímos os livros didáticos e seus guias 

de orientação para os professores e outros materiais ofertados para o 

desenvolvimento das aulas. Todavia, esses materiais também podem ser idealizados 

visando favorecer a aprendizagem dos docentes, bem como dos estudantes 

(SCHNEIDER; KRAJCIK; MARX, 2000). 

É nessa perspectiva que localizamos os Materiais Curriculares Educativos, 

doravante MCE, uma vez que estes são forjados para favorecer a aprendizagem do 

professor, quando são utilizados para apoiar a aprendizagem dos alunos. Dessa 

forma, distinguimos MC e MCE por meio do seu objetivo, em razão de o segundo 

possibilitar a aprendizagem dos docentes, além da dos estudantes (BALL; COHEN, 

1996; SCHNEIDER; KRAJCIK; MARX, 2000; AGUIAR; OLIVEIRA, 2014; SANTANA, 

2015). 

Os MCE devem contribuir para a aprendizagem dos professores em 

determinadas situações de ensino, mas também ajudá-los a desenvolver 

conhecimentos mais gerais que possam usar de maneira flexível nas diversas 

circunstâncias do contexto da sala de aula. O foco educativo o distingue dos demais 

materiais curriculares destinados aos professores, entre eles os típicos guias dos 

livros didáticos que incluem, de uma forma mais geral, estratégias de ensino que 

visam, essencialmente, promover a aprendizagem do aluno (SCHNEIDER; 

KRAJCIK; MARX, 2000). 

Para Aguiar e Oliveira (2014, p. 581): 

[...] materiais curriculares educativos podem representar uma 
imagem da prática pedagógica de um determinado contexto. Para 
isso, esses materiais sinalizam ao professor diversos aspectos, tais 
como: planejamento da aula, interação entre professor e estudantes, 
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organização da sala de aula e dos estudantes nas aulas, possíveis 
respostas para a tarefa proposta etc.  

Por isso, o MCE oferece maior suporte ao trabalho do professor, uma vez que 

irá para além dos objetivos gerais e estratégias do ensino da disciplina. Este poderá 

conter exemplificações de situações de aula, sequências didáticas, relatos de 

experiências e outros meios que favorecerão o entendimento por parte do educador 

e, consequentemente, seu desenvolvimento. 

Aguiar e Oliveira (2014) inferem que os MCE têm como finalidade constituir 

uma interlocução com os professores, mediante suportes instituídos, com o objetivo 

de desenvolver, entre outros, um conteúdo matemático específico. Os MCE servem 

como meio para o desenvolvimento das aulas, oportunizando ao educador acesso a 

um material que subsidie sua prática e o aproxime dos conteúdos de referência da 

matemática. Assim, estes podem ser considerados de grande relevância no dia a dia 

dos docentes. Nesse contexto, colocamos os materiais didáticos e pedagógicos18 do 

programa Pacto/PNAIC, os quais consideramos nesse estudo como Materiais 

Curriculares Educativos.  

 

1.3.2.1 − Materiais Curriculares Educativos no contexto do Pacto/PNAIC 

 

Os MCE, disponibilizados pelo Pacto/PNAIC, são elaborados com base em 

documentos norteadores, entre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1997) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 

2013). Esses documentos são utilizados como subsídio e referência em elaborações e 

revisões curriculares, composição de propostas de formação inicial e continuada e 

produção de diversos materiais distribuídos e utilizados no país.  

Dentre os MCE disponíveis, os chamados Cadernos de Formação do PNAIC 

são produzidos por acadêmicos e pesquisadores da área de Formação de Professores 

e Educação Básica que elaboraram a proposição com ênfase no letramento e na 

alfabetização matemática, e estão focados na aprendizagem do docente, uma vez que 

                                                           
18 No contexto do Programa Pacto/PNAIC, os materiais disponibilizados para as formações, bem 

como os utilizados com as crianças, são nomeados materiais didáticos e pedagógicos.  
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exploram conceitos e trazem relatos de experiências de atividades exitosas 

desenvolvidas em classes de alfabetização em diversas partes do Brasil.  

A formação com ênfase em Alfabetização Matemática, que ocorreu 

especificamente em 201419, foi subsidiada em MCE organizados em oito volumes 

explorando as seguintes temáticas: Organização do Trabalho Pedagógico; Quantificação, 

Registros e Agrupamentos; Construção do Sistema de Numeração Decimal; Operações na 

Resolução de Problemas; Geometria, Grandezas e Medidas; Educação Estatística; Saberes 

Matemáticos e Outros Campos do Saber, além de um caderno de Apresentação que traz a 

proposta para a formação, Educação Inclusiva, Educação Matemática no Campo, Jogos na 

Alfabetização Matemática (caderno de orientação e encartes), em que são apresentados 

diversos jogos organizados conforme os eixos dos Direitos de Aprendizagem20: 

Números e Operações, Pensamento Algébrico, Geometria, Grandezas e Medidas, 

Educação Estatística. 

Esses MCE estão organizados em seções, nos espaços “Iniciando a conversa e 

Aprofundando o Tema”. Contém as propostas de cada unidade temática, com seus 

objetivos e textos teóricos onde são introduzidos conceitos e orientações didáticas 

que subsidiam as reflexões dos professores e incentivam a relação com suas práticas. 

Na seção “Compartilhando” estão postos os direitos de aprendizagem das 

diversas áreas de conhecimento, buscando instrumentalizar o docente com 

informações que favoreçam a integração e o planejamento nas classes do ciclo da 

alfabetização. Ademais, são apresentados os diversos recursos disponibilizados pelo 

MEC, relatos de experiência de professores alfabetizadores de escolas públicas 

brasileiras, sugestões de atividades e registro de avaliação. 

Por fim, a seção “Aprendendo mais” está organizada em dois tópicos que 

elencam sugestões de leitura, vídeos, sites associados ao tema abordado na unidade. 

Ainda há propostas de atividades que possam subsidiar aos Orientadores de Estudos 

no planejamento dos encontros formativos realizados com os docentes. 

                                                           
19 Em 2014, o foco foi na Alfabetização Matemática com aprofundamento em Língua Portuguesa. 

Contudo, o material distribuído continua sendo utilizado como subsídio para as formações 
realizadas nos dias atuais, uma vez que não foram elaborados outros com o mesmo propósito.  

20 Documento elaborado e distribuído pelo MEC visando orientar as Redes e os professores quanto aos 
objetivos de ensino e aprendizagem dos diferentes conteúdos escolares e servindo como subsídio 
para o planejamento nos três primeiros anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012). 
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Acrescentamos, nesse bojo, a Proposta Didática de Alfabetização Matemática 

(SANTANA et al., 2013)21, utilizada nas turmas do 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental na Bahia, uma vez que além do material do aluno, traz orientações 

didáticas que corroboram o desenvolvimento do educador. Esse MCE é composto 

por um caderno de atividades, cartelas, fichas destacáveis e montagem para os 

alunos; um manual do professor, caderno de jogos, fichas e montagem, além dos 

cartazes didáticos que são utilizados conforme orientação da proposta. O material22 

do professor, além de ser um norteador para o desenvolvimento da proposta com as 

crianças, traz justificativa e breve contextualização teórica, bem como orientações 

didáticas para o desenvolvimento das sequências didáticas propostas para as quatro 

unidades didáticas. 

Schneider e Krajcik (2002) indicam que os MCE podem apresentar descrições 

de situações e sua aplicação em sala de aula, trazendo também narrativas, relatos e 

possibilidades de sequências produtivas, dentre outros. Nesse contexto, os materiais 

do Pacto/PNAIC são considerados educativos, uma vez que, em sua proposição, 

trazem orientações, relatos e sequências que colaboram para o desenvolvimento do 

professor.  

Para Prado (2014, p. 20), 

O papel crucial do material curricular educativo é possibilitar aos 
professores uma possível abordagem da prática pedagógica quando 
professores e estudantes se envolvem em torno de uma tarefa, no 
contexto de sala de aula. Tal potencialidade dos materiais 
curriculares educativos pode trazer contribuições no que se refere à 
formação de professores [...]. 

Nesse sentido, compreendemos que o MCE disponibilizado por meio do 

programa Pacto/PNAIC possibilita a mobilização de conhecimentos dos docentes e 

discentes, pois traz em sua proposição situações que os envolvem no processo de 

aprendizagem. Entretanto, apenas a oferta do material é insuficiente para a formação 

                                                           
21 Material distribuído pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, no âmbito do Programa Pacto 

pela Educação, intitulado “Alfabetização Matemática” das autoras: Eurivalda Ribeiro dos Santos 
Santana, Fernanda de Oliveira Soares Taxa Amaro, Ana Virgínia Almeida Luna, Roberta D'Angela 
Menduni Bortoloti e Ana Paula Perovano. É utilizado nas turmas do 1º ano (2013) e nas do 2º ano do 
ciclo de alfabetização (2013). 

22 Em alguns momentos, utilizarei o termo material/materiais para me referir ao Material Curricular 
Educativo (MCE). 
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docente, sendo por esse motivo ofertada a formação continuada em serviço, que visa 

orientar e desenvolver estudos sobre os diversos conceitos matemáticos e 

instrumentalizá-los didaticamente para o uso dos MCE. 

Nessa perspectiva, percebe-se a necessidade da participação dos docentes em 

programas que possibilitem seu desenvolvimento profissional e aprofundamento da 

concepção de conceitos essenciais dos conteúdos matemáticos presentes nos 

materiais por eles utilizados. Deste modo, compreendemos que esta ação ultrapassa 

as atividades de sala de aula, uma vez que ressignificar as orientações e proposições 

dos MCE correspondem às atividades inerentes à docência, entre elas o planejamento 

(PEPIN, 2012; COSTA, 2015). Nesse sentido, um professor melhor capacitado, teria 

condições de utilizar os materiais de maneira mais adequada, percebendo-os como 

um recurso e não como única opção para o desenvolvimento do seu trabalho. 

 

1.3.3 − Grandezas e Medidas 

 

Nas orientações curriculares23 para ensino de Matemática das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, bem como nas demais etapas deste nível de escolaridade, a 

proposta está organizada em eixos/blocos, sendo eles: Números e Operações; Espaço 

e Forma (geometria); Tratamento da Informação (estatística e probabilidade) e 

Grandezas e Medidas, no qual dedicaremos especial atenção nesta investigação.  

Os Direitos de Aprendizagem para Ciclo de Alfabetização pelo Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) também apresentam orientações para o 

ensino de Grandezas e Medidas, pontuando aspectos gerais e objetivos que precisam 

ser contemplados. Nessa perspectiva, consideramos a importância de avaliar 

atentamente o material do Pacto/PNAIC oferecido ao docente e sua formação para o 

desenvolvimento do trabalho observando os conceitos explorados nesse eixo.  

Assim, incialmente julgamos oportuno apresentar o que entendemos por 

Grandezas e Medidas, conforme referenciam os autores, e sua importância no ensino 

de matemática nas séries iniciais.  

                                                           
23 Parâmetro Curricular Nacional - PCN (1997), Diretriz Curricular Nacional para Educação Básica - 

DCNEB (2013), Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017) e propostas curriculares estaduais 
e municipais organizadas com suporte desses documentos nacionais.   
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Bellemain e Lima (2002) apontam que, desde os primórdios do 

desenvolvimento do pensamento ocidental, surgiram diversas perspectivas 

relacionadas ao conceito de grandeza, sendo citado, entre outros, os Elementos de 

Euclides e a Encyclopédie Méthodique – Mathématiques, editada em 1785 por D’ 

Alembert. Segundo os autores, nesse escrito se apresenta um ensaio de definição do 

conceito de grandeza, sendo ela compreendida como qualquer coisa passível de 

aumento ou redução. 

Nessa perspectiva, as grandezas são definidas por meio das caraterísticas dos 

objetos − ao determinar uma característica para um objeto é possível confrontá-las 

segundo esse atributo. Ainda, para determinar o valor de uma grandeza, é preciso 

defini-lo conforme outro objeto da mesma categoria, pois elas variam de acordo com 

seu grupo (CUNHA, 2008; MORAIS; TELES, 2013). Logo, “a grandeza é algo comum 

aos objetos, ela não existe sozinha num objeto. Não existe grandeza absoluta. O 

comprimento só existe na comparação entre os comprimentos dos objetos (MOURA, 

1995, p. 50). 

Destarte, ao comparar grandezas de uma mesma categoria estamos medindo, 

e o produto desse ato pode ser expresso por um número ou uma unidade de medida. 

Contudo, o ato de medir irá além das comparações; é preciso observar alguns 

aspectos, entre eles: estabelecer padrões específicos de comparação entre grandezas 

da mesma natureza (unidades de medida) e a expressão por meio de um número da 

comparação da medida (medida de grandeza/unidade indicada) (MOURA, 1995; 

MORAIS; TELES, 2013). 

Segundo Godino, Batanero e Roa (2002), numa perspectiva ampla, medir 

designa a ação de atribuir um código identificando as diferentes modalidades ou 

graus da característica de um objeto, podendo variar de um objeto para outro, ou 

coincidir em dois ou mais objetos. Nessa perspectiva, levamos em consideração não 

apenas a medida usual de características no aspecto quantitativo e contínuo como 

comprimento, peso, capacidade, entre outros, mas também consideramos "Medir" 

para atribuir a uma categoria as características qualitativas, como a cor dos olhos, a 

região de nascimento etc. Portanto, cada atributo marca um valor da variável que 

representa a característica correspondente. 
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Desse jeito, para Cunha (2008, p. 22),  

[...] medir envolve além do ato da medição, reflexão sobre os aspectos 
discretos e contínuos sob os quais se pode abordar a natureza. A 
manifestação da qualidade, a quantificação, a grandeza 
correspondente, constituem, conforme pesquisadores matemáticos, 
conexões básicas para a elaboração do conceito de número e estes, 
por sua vez, expressam grandezas. 

Isso posto, diante da complexidade dos conceitos de grandezas e os aspectos a 

estes relacionados, compreendemos que possivelmente para os docentes que 

lecionam nas séries iniciais e que no decorrer do curso de formação inicial tiveram 

poucas oportunidades de compreender as particularidades teóricas e específicas 

desse conteúdo, seja ainda mais difícil desenvolver um trabalho explorando tarefas 

que os abordem.  

Nesse sentido, muitos docentes priorizam a relação desse eixo com os 

números e as operações. Assim, na escola, nos anos iniciais, ocorre predominância 

das noções de ordem numérica ou geométrica na abordagem desse conceito, 

evidenciando os estudos referentes à medida. Essa prática indica o olhar reducionista 

do trabalho com as grandezas e medidas na matemática escolar, não observando a 

importância de abordar, de maneira direta e viva, os seus conceitos (BELLEMAIN; 

LIMA, 2002; IGNACIO, 2016). 

As grandezas e medidas são um campo de saber da Matemática que necessita 

ser materializado na rotina escolar desde o início da escolarização básica. Levando-se 

em consideração o seu valor, é preciso uma mudança na prática do seu ensino e a 

valorização do trabalho no currículo colocado em ação nas escolas (BELLEMAIN; 

LIMA, 2002).  

Sob essa ótica, o professor, além de conhecer o conceito, deve saber como e 

porque ensiná-lo nos diferentes níveis educacionais, isto é, selecionar as tarefas a 

serem propostas, o seu papel no desenvolvimento do trabalho, o que os alunos já 

sabem e desejam saber, os padrões de interação, os tipos de situações didáticas a 

implementar, os instrumentos de avaliação, entre outros (GODINO; BATANERO; 

ROA, 2002). 
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Outrossim, compreendemos que, durante as primeiras séries do Ensino 

Fundamental, é importante o docente compreender a importância de construir junto 

com as crianças o sentido de medida. Explorar esses conceitos nessa fase favorece a 

compreensão do uso dos números nas diversas situações, uma vez que eles seriam 

utilizados para além da contagem e sequenciação.   

 

1.3.3.1 − O ensino de grandezas e medidas nas séries iniciais 

 

O uso das grandezas e medidas é uma ação inerente às nossas atividades 

diárias, seja em casa, no trabalho ou na escola, estamos o tempo todo utilizando esses 

conceitos. No entanto, por se tratar de algo realizado espontaneamente não 

percebemos isso. Dessa maneira, seja na elaboração de uma receita culinária, na 

aferição da temperatura corporal que definirá o uso de um medicamento, ou no 

pagamento de um produto comercializado, estaremos fazendo uso desse campo de 

conhecimento.  

As grandezas e medidas, além de estarem presentes em nossas tarefas 

cotidianas, também fazem parte do rol de conhecimentos necessários à realização de 

atividades técnicas de diversas profissões, sendo esse um dos motivos para o 

reconhecimento da relevância do seu ensino e da sua aprendizagem.  

Segundo Moura (1995, p. 43), [...] “É nas relações do dia a dia que a medida 

aparece impregnada de significados culturais das relações humanas que representa e 

comunica [...]. Nesse contexto, compreendemos sua importância social e o quanto a 

falta de conhecimentos nesse campo da Matemática limita as condições das pessoas 

atuarem de forma plena na sociedade exercendo sua cidadania (LIMA; 

BELLAMAIN, 2010). 

Autores como Moura (1995), Cunha (2008), Perez (2008), Lima e Bellamain 

(2010), Paz, Nunes e Gusmão (2010) dentre outros, têm discutido o ensino de 

grandezas e medidas e a importância de estabelecer relação entre os conhecimentos 

construídos no cotidiano e os conceitos ensinados na escola. Logo, compete à escola e 

aos professores reconhecerem e articularem os saberes apresentados pela criança e 

criarem meios para desenvolvê-los e, gradativamente, sistematizá-los.  
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O foco do trabalho com grandezas e medidas nos anos iniciais da 
vida escolar deve ser o de construir os alicerces para o 
aprofundamento desse conceito na segunda etapa do Ensino 
Fundamental, permitindo que as concepções das crianças venham à 
tona e possam ser reforçadas ou modificadas (LIMA; BELLAMAIN, 
2010, p. 168).  

Nesse contexto, o ensino das Grandezas e Medidas nas séries iniciais se 

fundamenta em sua função social, emprego nas técnicas e ciências, ligação com 

outras áreas de conhecimento escolar e sua interdependência com outros saberes da 

Matemática (LIMA; BELLAMAIN, 2010; SOUZA, 2016).  

Ao observarmos os currículos propostos para o Ensino Fundamental, por meio 

de diretrizes curriculares, documentos norteadores e outros materiais de suporte ao 

ensino, distribuídos pelo MEC, verificamos a presença do “bloco” de conteúdos 

Grandezas e Medidas. Entre os mais antigos, mas ainda em uso, estão os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que têm caráter orientador/propositor, ao passo que 

descreve objetivos e habilidades a serem desenvolvidas no trabalho de cada nível de 

ensino.  

Nos PCN as Grandezas e Medidas são apresentadas destacando-se sua 

relevância social, evidenciando o aspecto prático e utilitarista, bem como a 

importância desse para o currículo, visto que demonstra o uso do conhecimento 

matemático no dia a dia. Reitera que empreender tarefas desse bloco de conteúdos 

favorece o entendimento de conceitos de espaço e forma, números e operações, 

proporcionalidade, dentre outros (BRASIL, 1997). 

Ao destinarmos um olhar pedagógico para o ensino de medidas, necessitamos 

considerar o processo de desenvolvimento da criança e inicialmente explorar os 

sentidos de percepção e simultaneamente comparação. Nessa perspectiva, os alunos 

têm participação ativa nas atividades propostas, possibilitando identificar a 

qualidade dos objetos e compará-los. Isso é possível quando são instigados a 

observar, organizar, contar e analisar os objetos em relação às suas propriedades, 

para, posteriormente, estabelecer parâmetros e registrar suas considerações (PAZ; 

NUNES; GUSMÃO, 2010). 
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Nesse contexto, entendemos ser: 

[...] fundamental que o professor, antes de elaborar situações de 
aprendizagem, investigue qual é o domínio que cada criança tem 
sobre o assunto que vai explorar, em que situações algumas 
concepções são ainda instáveis, quais as possibilidades e as 
dificuldades de cada uma para enfrentar este ou aquele desafio 
(BRASIL, 1997, p.45). 

Desse modo, ao planejar o trabalho explorando as Grandezas e Medidas, o 

docente necessita considerar os conhecimentos construídos pela criança em seu 

contexto extraescolar e pensar em estratégias que possam contribuir para o 

desenvolvimento desses e de outros conceitos matemáticos que serão explorados 

posteriormente. 

Nesse sentido, os Direitos de Aprendizagem24 asseguram às crianças do Ciclo 

de Alfabetização25 experenciarem na rotina escolar, por meio da ludicidade, 

atividades que compreendam os diferentes tipos de grandezas, tais como: 

comprimento, massa, capacidade, temperatura e tempo. Ainda, destaca a 

importância de usar como referência o próprio corpo na ação de medir, sempre 

atrelado ao uso de jogos e suportes de literatura infantil que exploram situações do 

universo das medidas (BRASIL, 2014b). 

Compreendemos que muitos conceitos relacionados às Grandezas e Medidas 

apenas serão explorados e compreendidos pelas crianças em etapas posteriores ao 

Ciclo de Alfabetização. Todavia, alguns desses podem ser iniciados ainda na 

Educação Infantil, desde que se observe os conhecimentos já construídos pela criança 

e priorize as atividades lúdicas, como já está orientado em documentos oficiais. 

  

                                                           
24 Orientação curricular apresentada por meio do documento “Elementos Conceituais e Metodológicos 

para Definição dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de 
Alfabetização das crianças brasileiras em idade escolar” está atrelada à política governamental que 
institui PNAIC (BRASIL, 2012b).  

25 Termo empregado para identificar os três anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, 
amparado na Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. 
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1.3.4 − Critérios de Idoneidade Didática  

 

No contexto educacional, a Matemática, assim como as demais áreas de 

conhecimento, compõe um conjunto de saberes institucionalizados, com sentido 

próprio, referenciados em documentos e que necessitam ser organizados e 

planejados. Porém, desenvolver um trabalho que tenha significado e contribua para a 

construção e reelaboração do conhecimento matemático permanece um desafio para 

a escola.  

Segundo Moreira (2017), as práticas educativas relativas à Matemática são 

fundamentadas em distintas perspectivas metodológicas, assim como as técnicas e 

recursos que a mediam. Sendo assim, partindo do pressuposto da existência de 

objetivos pré-definidos pelo docente, com base em documentos oficiais, a definição 

do método e as escolhas feitas no planejamento das aulas refletirão no acesso aos 

conceitos matemáticos pertinentes ao nível de escolaridade do estudante, bem como 

no alcance das metas projetadas.  

Nesse movimento de escolhas pela metodologia adequada ao processo de 

ensino de aprendizagem da matemática, estarão envolvidas as concepções e crenças 

do professor. Estas estão diretamente ligadas ao seu processo formativo, vindo a 

influenciar na organização e nos ajustes dos métodos utilizados por eles em suas 

aulas, o que de certa maneira interfere na aprendizagem dos alunos. 

Na definição do método mais adequado ao ensino de Matemática, é necessário 

estabelecer critérios que possibilitem analisar e estudar detalhadamente seus 

diversos pontos de vista, pois ele poderá ou não refletir devidamente o conteúdo 

matemático e interesses do público de uma determinada etapa de ensino. Assim 

sendo, para conseguir analisar as variadas facetas de um mesmo método, 

necessitamos de um instrumento de análise que nos permita contemplar essa 

multidimensionalidade (DE CASTRO, 2007). Ainda, segundo esse autor, os Critérios 

de Idoneidade26 Didática, doravente CID, se apresentam como um modelo viável à 

                                                           
26 O vocábulo idoneidad é indicado enquanto adequação (GODINO; BATANERO; FONT, 2008), termo 

que no Brasil está relacionado à “Competência para realizar bem alguma coisa; aptidão, 
capacidade” (MICHAELIS, 2017).  Contudo, para Godino et al. (2006), referem-se a um sistema de 
meios viáveis que possibilitem a harmoniosa relação entre conhecimento e objeto.   
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análise de métodos de ensino, materiais curriculares, dentre outros, uma vez que 

permite observá-los considerando a Matemática, a cognição, a afetividade, a 

interação, os meios e os aspectos ecológicos.  

A noção de Idoneidade Didática, suas dimensões e seus critérios foram 

desenvolvidas no contexto do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e da 

Instrução27 Matemática, daqui em diante EOS, por meio dos estudos e trabalhos 

propostos por Godino, Contreras e Font (2006); Gusmão (2006); Godino, Batanero e 

Font (2008); Godino, Font e Wilhelmi (2008); Godino (2011), dentre outros.  

O EOS se define como um marco teórico emergido em meio as investigações 

da Educação Matemática, almejando suscitar a articulação entre diferentes 

perspectivas teóricas28 do conhecimento matemático, seu ensino e aprendizagem. Em 

vista disso, o EOS assume uma concepção global, considerando as diversas 

dimensões implicadas no ensino da Matemática e as suas relações (GODINO, 2011).  

Ademais, para Godino (2011), o EOS é um enfoque em construção, que 

empreende um modelo da cognição Matemática, se estabelecendo como princípio 

para o aperfeiçoamento de uma teoria de instrução Matemática que possibilite a 

comparação e articulação com as demais correntes teóricas desta ciência. 

Segundo Godino, Batanero e Font (2008, p. 12),  

[...] o ponto de partida do EOS é a formulação de uma ontologia de 
objetos matemáticos que contemple o triplo aspecto da Matemática: 
como atividade socialmente compartilhada de resolução de 
problemas, como linguagem simbólica e sistema conceitual 
logicamente organizado. 

No EOS, o objeto matemático tem seu conceito expandido; a ele é conferido 

destaque à resolução de problemas, considerando principalmente a relevância dada 

                                                           
27 Instrução Matemática se refere a um processo de estudo matemático − um procedimento de ensino 

aprendizagem de conteúdos próprios da matemática, estruturado no contexto dos sistemas 
didáticos (GODINO; FONT; WILHELMI, 2008). 

28 Aspirando compreender o processo de ensino e aprendizagem da Matemática por meio de 
diferentes aparatos teóricos, no desenvolvimento do EOS, enquanto marco teórico está a proposição 
de articular as teorias existentes no âmbito da Didática da Matemática. Desse modo são utilizadas 
referências da Teoria das Situações Didáticas (BROUSSEAU, 1986-1997), Teoria dos Campos 
Conceituais (VERGNAUD, 1990), Teoria do Antropológico do Didático (CHEVALLARD, 1992-
1999), dentre outras.  
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aos significados institucionais e pessoais do conhecimento matemático, além da 

prática e sistemas de práticas num processo de ensino da Matemática.  

Os elementos teóricos do EOS se apresentam como ferramentas que podem ser 

utilizadas desde a análise e reflexão de uma proposta educacional, a referência e 

elaboração da mesma, até a possível utilização pelo docente, na orientação da própria 

prática. Nesse contexto, as categorias pré-estabelecidas nesse marco teórico também 

favorecem a análise de diferentes abordagens de investigação arroladas ao processo 

de aprendizagem de Matemática, sendo possível também utilizá-lo como 

instrumento de pesquisa, como ocorre em nossa investigação (GODINO; 

BATANERO; FONT, 2008).   

Na organização do EOS estão propostos cinco níveis de análise do processo de 

ensino e aprendizagem, que possibilitam a descrição, interpretação e análise de uma 

situação didática planejada ou desenvolvida numa aula de matemática, sendo eles: 1) 

sistema de práticas, 2) configuração de objetos e processos matemáticos, 3) trajetórias 

e interações didáticas, 4) identificação do sistema de normas e metanormas e 5) 

valoração da Idoneidade Didática. Mesmo com enfoques diferenciados, essas 

dimensões não estão isoladas, uma vez que se inter-relacionam no processo de 

ensino (D’AMORE; FONT; GODINO, 2007; FONT; PLANAS; GODINO, 2010). 

Os autores destacam os enfoques distintos desses níveis no processo de 

ensino, uma vez que o primeiro e segundo estão relacionados à análise da 

organização do ensino, os dois seguintes consideram o processo de implementação 

das práticas educativas. Assim sendo,  

Os quatro níveis de análise descritos anteriormente são ferramentas 
para uma didática descritiva – explicativa, quer dizer, servem para 
compreender e responder à pergunta “o que está acontecendo aqui e 
por quê?”. Sem dúvida, a Didática da Matemática não deveria 
limitar-se a uma mera descrição que deixa tudo como estava, mas 
aspirar à melhora do funcionamento dos processos de estudo 

(GODINO; BATANERO; FONT, 2008, p. 26). 

Ainda sobre os níveis de análise, o de valoração da Idoneidade Didática se 

estabelece como orientação para avaliar a adequação e pertinência das ações 

educativas colocadas em prática, bem como os conhecimentos mobilizados e os 

recursos utilizados num processo de ensino e aprendizagem de matemática, visando 
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a sua reorganização e melhoria. Destarte, o quinto nível se aporta como instrumento 

da didática normativa. 

Dentre as diferentes noções teóricas indicadas para a análise das práticas 

matemáticas, segundo o EOS, em nosso trabalho a Idoneidade Didática terá maior 

destaque. A concepção de Idoneidade Didática e suas dimensões foram inseridas 

neste marco teórico como um instrumento de análise e síntese que possibilita orientar 

o trabalho do professor e direcionar melhorias e a qualificação das ações do ensino 

de matemática. Assim sendo, se estabelece como uma ferramenta que possibilita a 

transição de uma didática descritiva-explicativa para a uma didática normativa 

(GODINO; FONT; WILHELMI, 2008; GODINO, 2011).  

A Idoneidade Didática funciona como orientação para o planejamento, a 

organização e a análise do trabalho educativo, considerando as dimensões 

epistêmica, ecológica, cognitiva, emocional, interacional e mediacional. A articulação 

coesa e coordenada dessas seis dimensões pode ser alcançada com base em distintos 

graus de adequação (alta, média e baixa, entre outras). Assim, observando e 

articulando essas facetas na prática do ensino de matemática, estamos mais próximos 

do que seria uma aula ou tarefa de alta qualidade didática (GODINO; CONTRERAS; 

FONT, 2006; GODINO et al., 2006; GODINO, 2011). 

Mas, afinal, quais aspectos são observados em cada dimensão? Com base em 

Godino et al. (2006), explicitaremos cada um dos seis componentes utilizados como 

referência na análise, por meio da Idoneidade Didática: 

➢ Epistêmica – grau em que os conteúdos implementados (pretendidos) 

representam bem os conteúdos de referência, a matemática institucional que 

se transporta para o currículo;  

➢ Cognitiva – grau em que os conteúdos implementados (pretendidos) são 

adequados para os alunos, estão na zona de desenvolvimento potencial dos 

alunos;  

➢ Emocional – grau de implicação, interesse e motivação dos estudantes no 

processo de estudo. Envolvem atitudes, emoções, afetos, motivações dos 

alunos com os objetos matemáticos e com os processos de ensino; 
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➢ Mediacional – grau de disponibilidade e adequação dos recursos materiais e 

temporais necessários para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem; 

➢ Interacional – grau em que os modos de interação permitem identificar e 

resolver conflitos de significado e favorecem a autonomia na aprendizagem e 

o desenvolvimento de competências;  

➢ Ecológica – grau em que o processo de estudo se adapta ao projeto educativo 

da escola (currículo), às diretrizes curriculares, às condições do entorno social. 

De igual maneira, a conexão com outras áreas curriculares e entre áreas 

distintas da própria matemática. 

Para Godino (2011), as idoneidades epistêmicas e cognitivas não podem ser 

reduzidas aos componentes conceitual, processual e atitudinal, como é geralmente 

considerado em algumas propostas curriculares. O referido autor argumnta que o 

ponto de partida na elaboração de um processo de estudo seria a definição do que é 

ideal na perspectiva epistêmica e cognitiva, assim como sua conexão. Nesse sentido, 

o EOS abarca, nessas facetas, as situações-problema, as definições, os procedimentos, 

as hipóteses, a linguagem e os contextos, sendo o centro do processo as situações-

problemas escolhidas para contextualizar e individualizar os significados29. 

Visando exemplificar a utilização desses componentes, Godino; Batanero e 

Font (2008) empregam o desenho de um hexágono para ilustrar e sintetizar os 

critérios que constituem a idoneidade didática, facilitando a compreensão dos 

significados dados aos diferentes graus de idoneidade de cada item. Na Figura 1, 

estão apresentadas essas dimensões, a relação estabelecida entre elas, como também 

seus graus de adequação (baixo, médio e alto). 

                                                           
29 No EOS, significado é compreendido como um sistema de práticas operacionais e discursivas, 

institucionais e pessoais, ocorridas na relação entre os componentes epistêmico (institucional) e 
cognitivo (pessoal/individual), sendo influenciados pelo contexto cultural e social em que se 
desenvolve a prática (GODINO et al., 2006; GODINO, 2011). 
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Figura 1 − Componentes da Idoneidade Didática 

 

Fonte: Godino (2011, p. 6). 

Na Figura 1, o hexágono regular (externo) está representando a análise da 

adequação de um processo de ensino planejado ou executado, conjecturando a 

ocorrência de um grau máximo das adequações parciais. O hexágono irregular 

(interno) diz respeito às adequações de fato alcançadas na efetivação desse processo 

de estudo. 

Segundo Moreira (2017), tomando o hexágono como base, fica evidente a 

correspondência contínua entre os pares de dimensões. Assim, epistêmico e 

ecológico formariam a base do currículo; cognitiva e afetiva, a base da aprendizagem; 

e a interacional e mediacional, consistiria na base do ensino, sempre conectados, uma 

vez que não se concebe uma teoria de ensino sem contemplar os processos de ensino 

e aprendizagem e um currículo correspondente aos níveis de aprendizagem dos 

envolvidos. 

De acordo com Godino (2011), a localização das dimensões epistêmica e 

cognitiva na base do hexágono está justificada no fato de que o processo de ensino e 

aprendizagem gira em torno dos conhecimentos específicos. Ele ainda destaca as 

facetas epistêmica e ecológica com pressupostos antropológicos e/ou socioculturais. 

No caso da cognitiva e emocional, os pressupostos adotados são os semióticos e, para 

a interacional e mediacional, a perspectiva socioconstrutivista. Nesse sentido, a inter-

relação entre estas dimensões precisa contribuir para o entendimento dos fatos que 
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acontecem no âmbito da sala de aula e do processo de ensino e aprendizagem da 

matemática, visando orientar ações que possibilitem o seu avanço. 

Na perspectiva dos CID, entendemos que ao analisar uma prática pretendida 

ou implementada é preciso considerar desde o currículo ao contexto do entorno 

social da escola, passando pelos conteúdos matemáticos, docentes, discentes, meios e 

recursos empregados. Desse modo, apenas observar uma dimensão não garante a 

adequação global do processo de ensino e aprendizagem. Todos os aspectos devem 

estar integrados e equilibrados, analisando as interações entre os mesmos 

(GONDINO; BATANERO; FONT, 2008).  

Como referido anteriormente, a noção de Idoneidade Didática pode ser útil na 

análise de processos de ensino pretendidos ou implementados, no planejamento e 

desenvolvimento de sequências didáticas, na implementação de cursos de formação 

para profissionais em educação, na análise de materiais curriculares de Matemática 

dos diversos níveis educativos, além de possibilitar a avaliação do conhecimento 

didático-matemático docente, servindo tanto para orientá-lo em sua prática como 

avaliá-lo.  

Nesse sentido, Godino (2011) destaca que alcançar uma alta Idoneidade 

Didática em um processo de estudo, como também em sua avaliação, é muito 

complexo. Destarte, o fato de esse processo ser multifacetado, estruturado em 

componentes distintos, nem sempre observáveis, é necessária a utilização de 

indicadores empíricos para analisá-los.  

Dessa forma, encontramos em Godino (2011) e Godino et al. (2013) uma 

descrição dos indicadores empíricos para cada uma das dimensões da Idoneidade 

Didática, viabilizando a sua análise. Portanto, baseados nessas descrições, 

sintetizamos no Quadro 1 as características dos componentes de cada dimensão.   
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Quadro 1 − Componentes e indicadores da Idoneidade Didática 

CRITÉRIOS DE 

IDONEIDADE 

DIDÁTICA 

COMPONENTES INDICADORES 

Epistêmico  Situações-problema; 
linguagens; regras 

(definições, 
procedimentos...); 

argumentos; relações. 

- Está presente uma quantidade significativa de 
situações-problema e de desafios contextualizados nas 
tarefas matemáticas, respeitando o nível de 
desenvolvimento das crianças; 
- são utilizados diferentes estilos de expressão 
matemática (verbal, gráfico, simbólico...); 
- o nível de linguagem está adequado ao público ao 
qual se dirige. 
- objetos matemáticos (problemas, definições, 
proposições etc.) estão relacionados e se conectam 
entre si etc. 

Cognitiva Conhecimentos prévios e 
aprendizagem (considera 

os mesmos da 
epistêmica); 

Adaptações curriculares 
e as diferenças 

individuais. 

- os conhecimentos prévios dos alunos são 
considerados no estudo de um novo tema, sendo o 
planejamento dos conteúdos organizado num nível 
que as crianças conseguem compreendê-los; 
- são incluídas atividades de aprofundamento e 
reforço; 
- a avaliação feita possibilita observar o 
desenvolvimento dos alunos, considerando como se 
apropriam dos conhecimentos, suas compreensões e 
competências etc. 

Afetiva Interesses e 
necessidades; atitudes; 

emoções. 

- as tarefas selecionadas despertam interesse nos 
alunos;  
- são propostas situações que promovem a valorização 
da Matemática na vida cotidiana e profissional;  
- é viabilizada a participação nas atividades, 
incentivando a perseverança e responsabilidade, bem 
como propiciando a argumentação e avaliação do que 
foi dito, e não quem disse; 
- estimula a autoestima, impedindo o mal-estar ou o 
temor de Matemática etc. 

Interacional  Interação professor- 
aluno; aluno-aluno; 

autonomia; avaliação 
formativa. 

- há cuidado na apresentação adequada do tema 
desenvolvido, empregando linguagem clara e 
destacando os conceitos-chave;  
- identifica e busca resolver os conflitos de significado 
demonstrados pelos alunos, estando atento as suas 
reações, dúvidas etc.;  
- procura harmonizar as relações, observando os 
melhores argumentos, tentando incluir na dinâmica 
da aula e favorecer a comunicação entre os 
estudantes;  
- oportuniza aos estudantes momentos onde eles se 
responsabilizam pelo estudo, formulando, explorando 
questões; 
- há observação e acompanhamento sistematizado do 
desenvolvimento cognitivo dos alunos etc. 

Mediacional Recursos; número de 
crianças, espaço; 

organização do tempo. 

- utiliza materiais manipuláveis e recursos 
tecnológicos para apresentar situações ideais, com 
linguagem, procedimento e argumentação adaptadas 
ao conteúdo pretendido;  
- as definições e propriedades são contextualizadas e 
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motivadas, fazendo uso de modelos e visualizações; 
- a distribuição e organização do tempo e dos alunos 
na sala de aula estão adequados e favorecem o 
desenvolvimento do processo de ensino pretendido; 
- investe no tempo suficiente no trabalho com os 
conteúdos mais relevantes e que ocasionalmente 
provocam mais dificuldades etc. 

Ecológica Adaptações do currículo, 
inovações didáticas; 
adaptação cultural e 

socioprofissional; 
educação de valores; 

conexões intra e 
interdisciplinares. 

- Assegura a correspondência entre os conteúdos 
ensinados e as diretrizes curriculares;  
- busca a inovação com base na prática de pesquisa e 
reflexão, integrando as novas tecnologias;  
- explora conteúdos que colaboram na formação social 
e profissional dos estudantes; 
- contempla a formação de valores e da criticidade; 
- busca a articulação entre os conteúdos ensinados na 
escola com outros intra e interdisciplinares. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de Godino et al. (2006) e Godino (2011). 

Como já pontuamos, os CID se constituem como importante ferramenta de 

análise de práticas pretendidas e implementadas pelos docentes, mas também vem 

sendo considerada para definir e delinear elementos que compõem o conhecimento 

necessário ao professor que ensina matemática, no desenvolvimento de um trabalho 

de qualidade e na perspectiva de facilitar a aprendizagem de seus alunos (PINO-

FAN; GODINO, 2015). 

 Godino et al. (2017) recomendam que os professores precisam conhecer os 

fundamentos da disciplina que lecionam e serem capazes de realizar as práticas 

matemáticas essenciais para resolver problemas compreensíveis pelos alunos do 

nível que acompanham, bem como, dominarem a articulação com os blocos 

temáticos que serão trabalhados em outras etapas de escolaridade. 

Nesse contexto, com o intuito de organizar ferramentas que legitimem a 

avaliação de propostas de cursos de formação de professores de Matemática, Godino 

et al. (2013) propõem uma adaptação dos conceitos de Idoneidade Didática, 

designando componentes e indicadores para as diferentes dimensões, que são 

apresentadas no Quadro 2:  
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Quadro 2 − Orientação para a avaliação de Idoneidade Didática nos processos de formação de 
professores 

 
DIMENSÃO EPISTÊMICA 

(Conteúdo didático-matemático, compreendido pelo 
olhar institucional) 

 
OUTRAS DIMENSÕES ENVOLVIDAS 

NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Conteúdo Matemático: 
Problemas, linguagens, conceitos, procedimentos, 
proposições, argumentações, conexões.  

 

Conteúdo Cognitivo: 
Conhecimentos prévios, adaptações curriculares, 
aprendizagem de conteúdos matemáticos por parte 
dos alunos. 

Dimensão Cognitiva: 
Aprendizagem do conteúdo didático-
matemático por parte dos professores. 

Conteúdo Afetivo: 
Atitudes, emoções e interesses relacionados à 
aprendizagem do conteúdo matemático dos alunos 

Dimensão Afetiva: 
Crenças, valores, interesses, atitudes, emoções 
dos professores frente à aprendizagem do 
conteúdo didático-matemático. 

Conteúdo Interacional: 
Modos de interação e da linguagem no processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática. 

Dimensão Interacional: 
Estilos de interação e diálogo no processo de 
formação de professores.  

Conteúdo Mediacional: 
Uso de recursos tecnológicos, materiais e 
organização do tempo adequado no processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática.  

Dimensão Mediacional: 
Uso de recursos tecnológicos materiais e 
organização do tempo adequado em um 
processo de formação de professores. 

Conteúdo Ecológico: 
Referente ao currículo, inovação didática, 
adaptação socioprofissional, conexões 
interdisciplinares.  

Dimensão Ecológica: 
Currículo, inovação didática na formação de 
professores, conexões interdisciplinares. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de Godino et al. (2013) e tradução nossa. 

Observamos na descrição dos componentes e indicadores da Idoneidade 

Didática, que eles se relacionam e complementam, sendo uma proposta valorosa se 

utilizada na elaboração, implementação e avaliação de processos de ensino e 

aprendizagem de matemática em qualquer contexto. Portanto, colocar a utilização do 

CID em prática pode trazer relevantes contribuições ao processo de ensino, além de 

se converter num importante instrumento de pesquisa. Em razão disso, o elegemos 

como marco referencial que subsidiará a análise dos MCE do Programa 

Pacto/PNAIC, nosso objeto de estudo. 
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1.4 − Objetivos e questão da pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida tem como principal temática a análise do Material 

Curricular Educativo de um programa de formação de professores, utilizado num 

contexto de formação continuada e da sala de aula. Nesse sentido, essa investigação 

parte da seguinte questão norteadora: Qual é o tratamento didático-matemático dado 

ao eixo do conteúdo Grandezas e Medidas no material curricular educativo do 

Pacto/PNAIC? 

 

1.4.1 − Objetivo Geral  

 

Analisar o tratamento didático-matemático dado ao eixo de conteúdo 

Grandezas e Medidas no material curricular educativo do Pacto/PNAIC, por meio 

dos Critérios de Idoneidade Didática do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e 

de Instrução Matemática. 

 

1.4.2 − Objetivos Específicos  

 

➢ Investigar a abordagem teórico-metodológica presente no material do 

Pacto/PNAIC com vistas a uma formação didático-matemática do professor. 

➢ Analisar o tratamento didático-matemático dado aos conteúdos do eixo 

Grandezas e Medidas nos materiais curriculares educativos do programa 

Pacto/PNAIC sob o olhar dos Critérios de Idoneidade Didática. 

 

1.5 − Justificativa e relevância da pesquisa 

 

Como já foi descrito inicialmente nesta Dissertação, o estudo desenvolvido 

tem forte implicação com a itinerância e o desenvolvimento profissional da 

pesquisadora, uma vez que, nos últimos anos, tem se dedicado à formação dos seus 

pares no programa de formação continuada Pacto/PNAIC, destinado aos professores 

alfabetizadores.  
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A promulgação da LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996) é um marco importante 

na ampliação do número de cursos de formação para professores ofertados no Brasil 

(GATTI, 2008). Destarte, as políticas educacionais passaram a colocar a formação 

docente em evidência, sendo criados programas que, dentre um conjunto de ações, 

tem este como ponto principal. Nesse contexto, localiza-se o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), lançado em 2012 pelo MEC. 

Nas orientações do referido Programa estão elencados um conjunto de ações 

integradoras: formação de professores alfabetizadores, avaliação, gestão, controle e 

mobilização social e distribuição de materiais didáticos e pedagógicos, considerados 

por nós como Materiais Curriculares Educativos (MCE). 

Segundo Aguiar et al. (2007), na década de 1970 ocorreu internacionalmente 

maior impulsão nos estudos sobre materiais curriculares, como também as críticas à 

forma como são utilizados. Nessa conjuntura, ocorre a produção de novos materiais 

com um olhar mais atento à orientação e formação do professor e, consequentemente, 

dos estudantes. Tais materiais adquirem caráter educativo, uma vez que têm como 

intenção oportunizar aprendizagem e promover mudanças, oferecendo apoio 

pedagógico a professores e alunos (SANTANA, 2015).  

No contexto nacional, a distribuição de livros didáticos promovida pelo 

Ministério da Educação, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

bem como os materiais elaborados e distribuídos no âmbito dos programas de 

formação de professores, entre eles o Pacto/PNAIC, denotam maior investimento em 

materiais curriculares que subsidiam a prática docente e a aprendizagem do aluno. 

No caso específico dos livros didáticos distribuídos por meio do PNLD, é dado 

ao docente o precedente de participar da seleção do material curricular em uso nas 

escolas, visando a adequação a sua prática pedagógica e ao contexto da sala de aula 

(BRASIL, 2007b). Em relação aos materiais usados na formação, esse precedente é 

dado aos que projetam as diretrizes dos programas de formação no âmbito do MEC. 

Assim sendo, o docente terá acesso ao material do curso apenas no processo 

formativo, o que não garante que ele corresponda às necessidades formativas30 deste 

                                                           
30 “Definimos necessidades formativas como lacunas de conhecimentos dos professores relativos à 

área de atuação no desenvolvimento de sua prática pedagógica”. (AZEVEDO; SCHNETZLER, 2001, 
p. 01). 
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profissional “que reflete, que pensa e precisa construir sua própria prática e não 

apenas atuar como simples reprodutor de conhecimentos” (CURI; PIRES, 2008, p. 

153). 

Nesse contexto, investigar os MCE utilizados no âmbito dos programas de 

formação Pacto/PNAIC, que chega às mãos de docentes de diferentes lugares e 

condições de formação e trabalho, nos traz a oportunidade de levantar questões 

sobre a elaboração de um material que serve de subsídio para o estudo e reflexão dos 

professores que ensinam matemática no ciclo de alfabetização. 

Deste modo, percebemos a relevância dessa temática para a pesquisa 

educacional, em especial quando nos propomos a analisar o material numa 

perspectiva ainda não observada, mediante uma teoria que “nos oferece princípios e 

critérios gerais baseados em resultados contrastados por investigações para as quais 

existe consenso na comunidade científica da área” (GODINO, 2011, p. 4). Assim, os 

Critérios de Idoneidade do EOS, nos ofereceu subsídios para investigar o material 

observando-o com base nas dimensões epistêmica, cognitiva, mediacional, 

interacional, afetiva e ecológica e nos seus indicadores empíricos. 

Sob essa perspectiva, analisar, entre outros aspectos, o tratamento didático-

matemático dado ao eixo grandezas e medidas e a concepção teórico-metodológica 

que norteiam o material, e sua contribuição para o desenvolvimento do 

conhecimento didático-matemático dos professores que atuam no Ciclo de 

Alfabetização, com um olhar ampliado pelas dimensões e indicadores do CID, nos 

permitiu destrinchar o material observando desde a sua relação com o currículo 

prescrito nos documentos oficiais até a sua possibilidade de adequação à realidade 

de cada docente e cada escola.  

A escolha pela especificidade do eixo Grandezas e Medidas, se justifica por 

compreendermos ser um componente necessário para a construção do conhecimento 

matemático. Contudo, mesmo estando presente no currículo escolar desde a 

Educação Infantil e ser reconhecido por sua relevância social, muitas vezes ele é 

negligenciado. Segundo Vece, Curi e Santos (2017) há certa incoerência entre o 

reconhecimento da importância das Grandezas e Medidas para o contexto social e o 
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tratamento didático dado a este em nossas escolas, pois muitas vezes a organização 

pedagógica favorece o ensino de certos conteúdos, enquanto descuida de outros. 

Nesse sentido, considerando o levantamento dos antecedentes de pesquisa 

apresentado anteriormente e observando que ainda não foram realizados estudos 

com enfoque na análise do MCE de matemática do Pacto/PNAIC, por meio dos 

Critérios de Idoneidade Didática do EOS, bem como a importância de dedicar espaço 

a estudo do tratamento didático dado ao eixo grandezas e medidas, percebemos 

serem esses elementos um diferencial importante da pesquisa, pois amplia as 

discussões em torno da formação didático-matemática dos docentes, na perspectiva 

dos materiais utilizados. 

 

1.6 − Traçando a proposta metodológica  

 

Uma condição importante no desenvolvimento de uma pesquisa é ajustá-la a 

um modelo específico, mantendo a coerência com os objetivos pretendidos. Desse 

modo, no desenvolvimento do estudo apresentado buscou-se expandir a perspectiva 

sobre as particularidades do objeto, evitando que ideias preconcebidas 

comprometessem a análise e os resultados da investigação.  

Na realização de uma pesquisa é necessário criar condições para confrontar os 

dados, as impressões, as informações coletadas sobre o objeto de estudo e o 

conhecimento construído sobre ele. Geralmente isso ocorre através do estudo de um 

problema, que tanto desperta interesse do investigador quanto restringe seu trabalho 

à determinada perspectiva sobre o tema que ora desenvolve (LÜDKE; ANDRÉ, 

2015).  

Assim sendo, de acordo com a conceituação de Demo (1985), pesquisa é uma 

ação científica que possibilita tornar evidente certa realidade. Entretanto, esse 

desvelar não ocorre no âmbito da superficialidade, uma vez que existe uma extensão 

social da pesquisa e do pesquisador. “A construção da ciência é um fenômeno social 

por excelência” (LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 2). Dessa maneira, compreendemos a 

pesquisa como um processo intenso e interminável.  
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Outrossim, Lüdke e André (2015) apontam o interesse dos pesquisadores em 

educação pelas metodologias qualitativas tem se popularizado, contudo as dúvidas 

em relação ao rigor científico desse tipo de investigação, bem como suas 

características e quando utilizá-la, muitas vezes ainda ocorrem. 

Nessa direção, Bogdan e Biklen (1994) destacam que, ao pensarmos em 

pesquisa em educação, a abordagem qualitativa assume formas distintas e se 

desenvolve em diversos contextos. Ao colocá-la em prática, são produzidos dados 

que irão gerar registros daquilo que se observa, material este que poderá ser 

completado por outros tipos de dados.  

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo 
genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que 
partilham determinadas características. Os dados recolhidos são 
designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores 
descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo 
tratamento estatístico (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16).  

É nesse contexto que, na realização do estudo apresentado, optamos pela 

pesquisa qualitativa com objetivo exploratório, pois permitiu uma aproximação mais 

efetiva com o objeto de estudo e contribuiu na expansão e análise de informações que 

subsidiaram o desenvolvimento do trabalho. 

Em outras palavras, a pesquisa do tipo exploratória possibilita a familiaridade 

com a temática de estudo de maneira ampliada, com o propósito de deixá-la mais 

clara, suscitando a elaboração de hipóteses. O intento principal é o aperfeiçoamento 

do tema estudado, trazendo lucidez às suposições, além de oportunizar flexibilidade 

no planejamento, permitindo múltiplos olhares sobre o objeto de estudo. Pode 

abarcar levantamento bibliográfico, entrevistas, entre outras técnicas, adquirindo a 

configuração de pesquisa bibliográfica (GIL, 2002).  

Em busca de um procedimento que contribuísse na resposta aos objetivos 

arrolados para investigação, adotamos a pesquisa documental. Conforme Oliveira, 

Ramos e Guimarães (2011, p. 14), esta se configura como: 

um procedimento metodológico decisivo em ciências devido ao fato 
da maior parte das fontes escritas (ou não) serem quase sempre a base 
do trabalho de investigação, podendo se caracterizar como principal 
objeto de concretização da investigação ou se constituir como 
instrumento metodológico complementar. 
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Esse tipo de estudo “vale-se de materiais que não recebem ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos 

da pesquisa” (GIL, 2002, p. 45). Em vista disso, consideramos que esse procedimento 

respondeu satisfatoriamente ao problema de pesquisa, uma vez que nos permitiu 

realizar um estudo aprofundado dos MCE de matemática, com ênfase no eixo 

Grandezas e Medidas, disponibilizados aos professores e alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental, participantes do Programa Pacto/PNAIC no município de Jequié/BA. 

Segundo Sá-Silva; Almeida e Guindani (2009, p. 4), ao utilizar documentos 

visando obter informações, o pesquisador investiga e examina, empregando técnicas 

adequadas em seu manejo e análise. Para isso, adota passos e procedimentos, 

constituem dados a serem categorizados e, em seguida, considerados e sintetizados, 

isto é, a pesquisa onde os objetos de estudo são documentos, “estão impregnadas de 

aspectos metodológicos, técnicos e analíticos”. 

Assim, para a produção dos dados, elegemos a análise documental. Nesse 

caso, é de suma importância o rigor dos documentos agenciados, analisando a 

origem do documento e a forma como foi realizado, no caso da existência de 

traduções ou interpretações (OLIVEIRA; RAMOS; GUIMARÃES, 2011). 

Segundo Bardin (2016), a análise documental tem por finalidade dar forma 

adequada e representar as informações de outra maneira, utilizando artifícios de 

transformação para enfim alcançar os elementos omitidos, facilitando o acesso ao 

observador e dando condições de extrair do documento os aspectos qualitativos e 

quantitativos. Nesse contexto, os dados foram apreciados e interpretados por meio 

da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016), observando as diferentes fases: 

• pré-análise – fase de organização dos dados, subsidiada pela definição e 

escolha dos documentos, formulação de hipóteses e elaboração dos 

indicadores que subsidiam a interpretação; 

• exploração do material – fase onde se coloca em prática as formulações 

elaboradas; 

• tratamento, inferência e interpretação dos dados – fase de tratamento das 

informações obtidas, tornando-as significativas através da dedução e 

interpretação, visando responder aos objetivos previstos no estudo.  
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Ainda na análise e categorização dos dados, observaremos as seis dimensões, 

seus componentes e respectivos indicadores cognitivos, epistêmicos, afetivos, 

ecológicos, interacional e mediacional orientados nos Critérios de Idoneidade 

Didática do EOS. 

 

1.6.1 − Delineando a proposta  

 

No contexto da metodologia definida para esta investigação, organizamos o 

trabalho em três fases: exploratória, marcada pelo planejamento inicial que se 

delineia com o desenrolar do estudo, sendo muito importante a contribuição da 

literatura e do marco teórico que o sustenta; delimitação do estudo, momento de 

realizar a coleta e sistematizar as informações, recorrendo a instrumentos que 

coadunam com o objeto de estudo; análise sistemática e elaboração da dissertação, 

onde ocorre reunião dos documentos e dados coletados e inicia-se a organização e 

apreciação (LÜDKE; ANDRÉ, 2015). 

Seguindo essa orientação, organizamos o nosso trabalho em três momentos, 

detalhados a seguir: 

1) No primeiro momento, estudamos metodicamente os pressupostos dos 

Critérios de Idoneidade Didática do EOS por meio de trabalhos desenvolvidos por 

estudiosos desse marco, dentre eles destacamos: Godino, Contreras e Font (2006), 

Gusmão (2006), Godino, Batanero e Font (2008), Godino, Font e Wilhelmi (2008), 

Godino (2011), Godino et al. (2013), Moreira (2017), Amorim (2017), dentre outros.  

Na sequência, observamos alguns documentos oficiais disponíveis, entre eles 

os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997); Elementos Conceituais 

e Metodológicos para Definição dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização das crianças brasileiras em idade escolar 

(BRASIL, 2012c); Portarias, resoluções e documentos referentes à implementação do 

Pacto/PNAIC. 

Ainda nessa etapa, iniciamos a exploração dos MCE de Matemática utilizados 

no âmbito do programa, a saber: a) Caderno de apresentação – Formação de 

Professores Alfabetizadores (BRASIL, 2012b), b) Caderno de apresentação – 
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alfabetização matemática (BRASIL, 2014a), c) Caderno seis (6) - Grandezas e Medidas 

(BRASIL, 2014b), d) Proposta Didática de Alfabetização Matemática – PDAM 

(SANTANA et al., 2013) para o 1º ano, composto por: manual do professor, caderno 

do professor (jogos, fichas e montagens), cartazes didáticos do professor, caderno de 

atividades do aluno, caderno do aluno (jogos, fichas, montagem). 

2) Na etapa dois, delimitamos o estudo e focamos no trabalho de 

sistematização das informações catalogadas e fichadas, iniciando a análise dos 

documentos levando em consideração o contexto, a estrutura, os objetivos 

pretendidos, o público ao qual se destina, fazendo inferências baseadas no marco 

teórico por nós definido (CID/EOS).  

3) Na terceira fase nos dedicamos à análise e interpretação dos MCE, 

sustentando-nos nos Critérios de Idoneidade Didática do EOS (epistêmico, cognitivo, 

mediacional, interacional, emocional e ecológico) que subsidiaram as categorias para 

análise do material. Destacamos que o fato de utilizarmos categorias pré-

estabelecidas (os CID) não comprometeu a observação integral do material, pois 

consideramos que, em sua elaboração, não foi essa a teoria utilizada como referência. 

Diante disso, ao analisarmos cada parte dos documentos, fazíamos inferências 

conforme os critérios iam sendo observados. 

Segundo Bardin (2016), qualificar os dados em categorias indica a verificação 

das semelhanças que existem entre eles, sendo este detalhe que indicará seu 

agrupamento. Nessa perspectiva, e com base nos estudos desenvolvidos por Moreira 

(2017), organizamos as categorias de análise, agrupando as seis facetas do CID em 

três pares, assim formatados: a) Epistêmica/Ecológica; b) Cognitiva/Afetiva; c) 

Mediacional/Interacional. Para a autora, o agrupamento está justificado devido à 

interação existente entres os critérios/facetas que formam os pares.   

Nesse sentido, Godino (2011) corrobora ao destacar que a teoria da Idoneidade 

Didática e a correspondência entre suas seis dimensões fornecem uma importante 

ferramenta para a  avaliação de processos de ensino e aprendizagem de Matemática. 

Dessa forma, a integração das noções da Idoneidade Epistêmica/Ecológica constitui 

a base curricular, enquanto as facetas Cognitivo/Afetiva correspondem à 

aprendizagem, e a Mediacional/Interacional, por sua vez, abarca o ensino. 
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Ainda descrevendo a metodologia empregada na pesquisa, após constituir as 

categorias, os indicadores de análise obtidos e adaptados dos Critérios de Idoneidade 

Didática são organizados numa tabela. Para viabilizar a apreciação, são estabelecidos 

códigos que recebem as seguintes nomenclaturas: Contempla Satisfatoriamente (CS), 

Contempla Parcialmente (CP) e Não Contempla (NC). Estes códigos servem para 

demarcar a análise do material e favorecer a discussão dos dados.   

 

1.7 − Disposição da Dissertação  

 

Historicamente, a produção de dissertações e teses tiveram como finalidade 

contribuir para a formação de pesquisadores e desenvolver investigações originais. 

Contudo, alguns estudiosos consideram que o “formato tradicional” desses textos 

está aquém desses objetivos, uma vez que boa parte dessas produções não são 

publicadas, tornando improváveis as citações em artigos acadêmicos ou outras 

produções (THOMAS, 2015).  

Por “formato tradicional” consideramos o modelo contínuo, semelhante à 

formatação de um livro. De maneira geral é composto por um número de capítulos, 

constituído por introdução (contextualização, problema e questões da pesquisa, 

objetivos etc.), revisão da literatura, metodologia da pesquisa, resultados e 

discussões, além de considerações finais, referências etc. (MOREIRA, 2017; PRADO, 

2014). 

 Segundo Thomas (2015), muitos estudantes de programas de pós-graduação 

stricto sensu vêem pouco efetividade em dissertações no “formato tradicional”, pois o 

estilo e processo de escrita contrapõem-se aos de artigos acadêmicos. Como reflexo 

disso, muitos programas têm implementado “formatos alternativos” de dissertação. 

Para Duke e Beck (1999), os “formatos alternativos” são compostos por um 

conjunto de artigos, denominado multipaper. Dessa maneira, a organização da 

dissertação que segue esse formato seria composta por um texto de introdução 

apresentando em linhas gerais a investigação realizada (contextualização, problemas, 

questões e objetivos da pesquisa, revisão de literatura e proposta metodológica), 

seguida por artigos independentes, prontos para submissão e publicação.   
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Segundo Barbosa (2015, p. 351): 

Mesmo que estes artigos sejam delimitações de um projeto mais 
amplo, cada um deles deve ter todas as carcterísticas necessárias para 
viabilizar suas publicações. Além disso, o autor pode agregar 
capítulos introdutórios, em que circunstancia a dissertação ou tese, e 
capítulos finais, para retomar e globalizar os resultados relatados nos 
artigos. 

Barbosa (2015) ainda pontua que os textos dissertativos apresentados em 

programas de pós-graduação seguindo esses formatos de organização e afastando-se 

da exibição tradicional de pesquisas em Educação Matemática são apontados como 

insubordinados. Nessa perspectiva, D’Ambrosio e Lopes (2015), ao discorrerem sobre 

insubordinações criativas dos pesquisadores, destacam que isso tem ocorrido 

quando, dentre outros aspectos, são questionados os posicionamentos metodológicos 

rígidos.  

À vista disso, temos observado certa ascensão na produção acadêmica em 

“formatos alternativos” ou “insubordinados” no Brasil. Destacamos os trabalhos 

realizados na UFBA, onde tem tido boa produção nos programas de pós-graduação 

em Medicina e Saúde, Enfermagem e Geologia, regulamentados desde 2012. Ainda 

nessa instituição, no âmbito do Programa Ensino, Filosofia e História das Ciências, 

em parceria com a UEFS, algumas dissertações e teses foram defendidas e outras 

estão em desenvolvimento. Além disso, no PPG-ECFP/UESB, Programa do qual 

fazemos parte, encontramos uma dissertação defendida e duas em desenvolvimento. 

Ainda justificando as contribuições desse formato, Thomas (2015) apresenta 

resultados da sua pesquisa. Utilizando métodos qualitativos e quantitativos, foi 

observado que alunos egressos dos programas que utilizaram formatos de 

dissertação alternativa obtiveram mais citações para suas dissertações do que aqueles 

que concluíram dissertações tradicionais, evidenciando que dissertações alternativas 

aumentam a probabilidade de impacto. Outrossim, os entrevistados relataram que a 

produção de trabalho utilizando esse formato promove autenticidade, colaboração, e 

os prepara para uma futura carreira acadêmica. 

Em conformidade com o referido, o texto apresentado segue o formato de 

multipaper ou coletânea de artigos. Justificamos nossa escolha por considerarmos que 

a utilização desse modelo trará maiores vantagens para pesquisadores, programas de 
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pós-graduação, comunidade científica e demais pessoas interessadas na temática 

desenvolvida, uma vez que sua divulgação e difusão poderão ocorrer de forma mais 

rápida e funcional.  

É importante salientar que ser considerado um “formato insubordinado” não 

significa ausência de rigor ou cumprimento de padrões. Nesse modelo, as 

informações pré-textuais e pós-textuais seguem as orientações de um texto 

dissertativo tradicional; entretanto, a distinção ocorre apenas na organização dessas 

informações. Ainda pontuamos que no decorrer do texto serão encontradas 

reproduções de ideias, conceitos e definições, em decorrência do marco teórico-

metodológico utilizado ser o mesmo na produção dos artigos. Isso poderá gerar certo 

estranhamento na leitura, mas é imprescindível para avalizar a reciprocidade e a 

coerência dos artigos que serão submetidos para publicação em periódicos científicos 

diferentes. Na sequência, apresentamos a organização desta dissertação.  

Com a intenção de nortear o leitor em relação à pesquisa desenvolvida, 

inicialmente trazemos a introdução, onde estão localizados os elementos 

relacionados ao problema da pesquisa e os objetivos, minha itinerância profissional, 

acadêmica e as implicações com o objeto de estudo, além de conter a revisão de 

literatura, justificativa, metodologia definida para o estudo e, para finalizar, 

discorremos sobre a estrutura da dissertação. 

Na sequência, trazemos os dois artigos que respondem a objetivos específicos, 

seguindo uma organização própria, com elementos necessários a um texto que será 

submetido posteriormente à publicação em revistas científicas da área a qual se 

vincula. Destacamos que, mesmo possuindo especificidades, os artigos estão 

conectados, tanto pelo marco teórico-metodológico, quanto pela condução que leva à 

reflexão da questão da pesquisa e do objetivo geral definido.   

O primeiro artigo intitulado “Os Materiais Curriculares Educativos do 

Pacto/PNAIC com vista à formação docente para o ensino de Matemática” respondeu ao 

seguinte objetivo: investigar a abordagem teórica-metodológica presente no Material 

Curricular Educativo do Pacto/PNAIC, com vistas a uma formação didático-

matemática do professor.  
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No segundo artigo denominado “As Grandezas e Medidas nos Materiais 

Curriculares Educativos do Pacto/PNAIC: uma análise por meio dos Critérios de 

Idoneidade/EOS” o objetivo foi analisar o tratamento dado aos conteúdos do eixo 

Grandezas e Medidas nos materiais curriculares educativos do programa 

Pacto/PNAIC, sob o olhar dos Critérios de Idoneidade Didática/EOS. 

Finalizaremos o trabalho apresentando as considerações finais da pesquisa 

desenvolvida, procurando estabelecer relação entre os resultados dos artigos e 

sistematizar as principais conclusões. Ademais, manifestaremos as contribuições 

para o espaço profissional e científico e inferências para trabalhos realizados 

posteriormente. 
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ARTIGO 1 − 

OS MATERIAIS CURRICULARES EDUCATIVOS DO 
PACTO/PNAIC COM VISTA À FORMAÇÃO DOCENTE PARA O 

ENSINO DE MATEMÁTICA 
 

RESUMO 

Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado e tem como objetivo geral 
analisar o tratamento didático-matemático dado ao eixo de conteúdo Grandezas e 
Medidas no material curricular educativo do Pacto/PNAIC, por meio dos Critérios 
de Idoneidade Didática do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução 
Matemática (EOS), teoria base do nosso estudo. Neste artigo, focalizaremos 
especificamente a investigação da abordagem teórico-metodológica presente no 
material curricular educativo do Pacto/PNAIC, com vistas a uma formação didático-
matemática do professor. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com 
objetivo exploratório, utilizando como procedimento metodológico a análise 
documental. Como fonte de dados foram utilizados os cadernos do PNAIC (2012; 
2014a; 2014b) e o documento norteador do Programa PNAIC (2014c). Na análise dos 
dados, empregamos os CID apontando como resultados que a proposta do 
Pacto/PNAIC considera o docente como ser autônomo, dotado de conhecimentos 
constituídos em seu fazer profissional e possibilita acesso aos diversos campos de 
conhecimento da matemática, previstos para o Ciclo de Alfabetização e, em seu 
conjunto, os materiais do Programa atendem aos critérios de idoneidade didática de 
maneira satisfatória.  

Palavras-chave: Materiais curriculares educativos. Pacto/PNAIC, Formação 
didático-matemática do professor. 

 

ABSTRACT 

 

This work is part of a master’s research that has as general objective to analyze the 
didactic-mathematical treatment given to the Magnitudes and Measurements content 
axis in the educational curriculum of the Pacto/PNAIC, through the Didactic 
Appropriateness Criteria of the Onto-Semiotic Approach to Knowledge and 
Mathematical Instruction (EOS), the basic theory of our study. In this article, we will 
focus specifically on the investigation of the theoretical-methodological approach 
present in the curricular material of the Pacto/PNAIC with a look on the didactic-
mathematical formation of the teacher. It is a qualitative research, with an 
exploratory objective, using documental analysis as methodological procedure. The 
PNAIC journals (2012, 2014a, 2014b) and the supervisory document of the PNAIC 
Program (2014c) were used as data sources. In the analysis of the data, we used the 
DACs pointing out as results that the Pacto/PNAIC proposal considers the teacher to 
be autonomous, endowed with knowledge constituted in their professional practice 
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and allows access to the different fields of knowledge of mathematics foreseen for the 
First Educational Cycle. Thus, as a whole, the materials of the Program meet the 
didactic appropriateness criteria satisfactorily. 

Keywords: Educational curriculum materials. Pacto/PNAIC. Didactic-mathematical 
teacher training. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas em educação têm evidenciado uma preocupação sobre como 

ocorrem os processos de ensino aprendizagem no espaço escolar, as práticas 

docentes, a formação inicial e continuada dos professores, bem como seu 

desenvolvimento profissional (FIORENTINI; LORENZATO, 2006; CYRINO, 2010).   

Segundo Cyrino (2010), as pesquisas, debates e produções acerca da formação 

dos professores que ensinam Matemática31 aumentaram de forma significativa no 

país, nos últimos anos. Esse empenho na área aponta para a necessidade de se 

repensar a formação desse profissional. Ainda, segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, 

p. 49), “continua em alta o debate sobre que tipo de conhecimento matemático deve 

ter o professor e como deve combiná-lo com seu conhecimento pedagógico”.  

Para Godino (2009), embora haja consenso sobre o que os professores devem 

saber a respeito dos conteúdos da área que lecionam, isso não ocorre quando falamos 

sobre como eles se apropriam desse conhecimento e nem como a disciplina será 

organizada. Este autor destaca que apenas o conhecimento disciplinar é insuficiente 

para assegurar a competência profissional, sendo necessário compreender questões 

relativas ao processo de aprendizagem dos estudantes. 

Nesse contexto, a organização de um programa de formação para professores 

necessita de fundamentação e uma estrutura curricular que correspondam à 

complexidade e às especificidades enfrentadas pelos docentes de diferentes níveis de 

ensino. Deste modo, compreendemos a necessidade de discutir a formação dos 

                                                           
31 Professor unidocente ou polivalente, que tem entre suas atribuições lecionar matemática, mesmo 

não possuindo formação específica. Estes são denominados professor que ensina Matemática [grifo 
do autor] Fiorentini et al. (2002, p. 138). 
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professores que ensinam Matemática, na perspectiva de um programa de formação 

continuada desenvolvido no Brasil.  

Assim, este trabalho tem como objetivo investigar a abordagem teórico-

metodológica presente no material do Pacto/PNAIC32, com vistas a uma formação 

didático-matemática do professor. Destarte, realizamos um estudo qualitativo de 

objetivo exploratório, tendo como metodologia a análise documental, ou seja, um 

“estudo direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente aos 

fatos/fenômenos da realidade empírica” (OLIVEIRA, 2007, p.  69).  

Na coleta dos dados, empregamos a técnica de análise documental e para a 

análise e categorização dos dados, empregamos os Critérios de Idoneidade Didática 

(CID) do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução33 Matemática 

(EOS)34, teoria base do nosso estudo.  

O EOS é definido como um marco teórico que surge em meio aos estudos da 

Educação Matemática, aspirando promover a articulação entre diferentes 

perspectivas teóricas do conhecimento matemático, seu ensino e aprendizagem. 

Neste sentido, o EOS assume uma concepção global, considerando as distintas 

dimensões envoltas ao ensino da Matemática e as suas relações (GODINO, 2011).  

 O EOS apresenta-nos os Critérios de Idoneidade Didática (CID) que 

envolvem seis dimensões: epistêmica, cognitiva, afetiva, ecológica, interacional e 

mediacional, como um importante instrumento de análise e síntese que possibilita 

nortear o trabalho docente, apontar melhorias e qualificar as ações do ensino de 

Matemática (GODINO; FONT; WILHELMI, 2008; GODINO, 2011). Esses critérios 

podem ser utilizados na análise de processos de ensino pretendidos ou 

implementados, na implementação de cursos de formação para professores, na 

análise de materiais curriculares de Matemática dos diversos níveis de ensino, dentre 

outros.  

                                                           
32 Neste artigo utilizaremos a expressão Pacto/PNAIC, considerando que os profissionais envolvidos 

no Programa Pacto Nacionais pela Alfabetização na Idade Certa, comumente empregam este termo.  

33 O termo Instrução Matemática está relacionado a um processo de estudo matemático. Ou seja, um 
procedimento de ensino aprendizagem de conteúdos próprios da matemática, estruturado no 
contexto dos sistemas didáticos (GODINO; FONT; WILHELMI, 2006). 

34 Para maior aprofundamento consultar (GODINO; CONTRERAS; FONT, 2006; GUSMÃO, 2006; 
GODINO; BATANERO; FONT, 2008; GODINO; FONT; WILHELMI, 2008; GODINO, 2011).  
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Aqui apresentaremos os dados e resultados do estudo realizado; para isso 

organizamos o texto trazendo uma breve caracterização do referido programa e seus 

materiais, uma discussão em torno da formação didático-matemática do professor na 

perspectiva do marco teórico por nós utilizado, bem como resultados e discussões 

geradas. 

 

O programa Pacto/PNAIC: organização da proposta e seus materiais 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi legalmente 

criado por meio da portaria nº 867/2012 do Ministério da Educação. Para sua 

implementação, o Governo Federal, Estados e Municípios comprometeram-se em 

desenvolver ações visando garantir a alfabetização das crianças matriculadas no 

Ciclo de Alfabetização35, até os oito anos de idade.  

Nessa perspectiva, o Pacto/PNAIC é efetivado por meio de ações integradas 

que contemplam a formação continuada para professores alfabetizadores em 

linguagem e Matemática, distribuição de materiais e referenciais curriculares e 

pedagógicos, disponibilizados pelo MEC, avaliação, mobilização social, gestão, 

dentre outros. 

A formação foi em iniciada 2013 contemplando o estudo de Linguagem e, em 

2014, Matemática, assim como a retomada dos estudos anteriores. Os encontros 

formativos estavam organizados visando considerar as especificidades da área de 

conhecimento, conectando aos diversos elementos curriculares, planejamento e 

socialização das ações realizadas no âmbito da sala de aula.  

O curso de Alfabetização Matemática foi organizado tendo como base os 

Cadernos de Formação36 distribuídos pelo MEC. O material foi constituído por 8 

volumes, com as seguintes temáticas: i. Organização do Trabalho Pedagógico; ii. 

Quantificação, Registros e Agrupamentos; iii. Construção do Sistema de Numeração Decimal; 

                                                           
35 Etapa correspondente aos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

36 Material distribuído e utilizado no âmbito do programa. É elaborado por pesquisadores e 
acadêmicos que atuam na formação de professores e está organizado em seções: “Iniciando a 
Conversa”, “Aprofundando o Tema”, “Compartilhando”, “Para saber Mais”, “Sugestões de 
Atividades para os Encontros em Grupos”, “Atividades para Casa e Escola” (BRASIL, 2014c).  
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iv. Operações na Resolução de Problemas; v. Geometria; vi. Grandezas e Medidas; vii. 

Educação Estatística; viii. Saberes Matemáticos e Outros Campos do Saber. Consta ainda o 

caderno de Apresentação no qual está descrito a proposta do trabalho, dois cadernos 

de referência: Educação Inclusiva e Educação Matemática no Campo e Jogos na 

Alfabetização Matemática (orientações e encarte). 

Neste estudo consideramos os materiais oferecidos na proposta do 

Pacto/PNAIC como Material Curricular Educativo (MCE), pois pesquisas indicam 

que, quando se prepara materiais curriculares pensando em favorecer a 

aprendizagem de alunos e professores, estes podem ser considerados como MCE. A 

distinção entre os MCE e demais materiais curriculares está, principalmente, no seu 

objetivo37 (BALL; COHEN, 1996; AGUIAR; OLIVEIRA, 2014; SANTANA, 2015).  

Deste modo, os materiais curriculares são compreendidos como meios que 

auxiliam os docentes a resolver problemas reais que as diferentes etapas do processo 

de planejamento, ações de ensino, aprendizagem e avaliação lhe apresentam 

(ZABALA, 1998). Acrescenta-se que os MCE têm como função principal possibilitar 

aos docentes uma provável situação prática onde eles e seus estudantes se envolvam 

para resolver uma tarefa em sala de aula. Essa potencialidade do MCE pode 

colaborar para a formação dos professores e alunos (PRADO, 2014). 

Schneider e Krajcik (2002) apontam que os MCE podem apresentar descrições 

de situações e sua aplicação em sala de aula, trazendo também narrativas, relatos e 

possibilidades de sequências produtivas, dentre outros. Deste modo, consideramos 

os materiais do Pacto/PNAIC como MCE, uma vez que em sua proposição trazem 

orientações, relatos e sequências que colaboram para o desenvolvimento do 

professor.  

 

                                                           
37 Para mais informações ver (BALL; COHEN, 1996; SCHNEIDER; KRAJCIK; MARX, 2000; AGUIAR; 

OLIVEIRA, 2014; SANTANA, 2015).  
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Conhecimento didático-matemático dos professores que ensinam Matemática nos 
anos iniciais 
 

Ao nos referirmos à formação de professores que ensinam Matemática nos 

anos iniciais, destacamos que a maior parte dos que atuam nesta etapa possuem 

formação em Magistério e ou Licenciatura em Pedagogia, cursos que, segundo 

estudos de Curi (2004), comumente têm uma carga horária inadequada para o estudo 

e tratamento das especificidades dos conteúdos de Matemática. 

Como consequência dessa carga horária, considerada inadequada para a 

formação dos futuros professores unidocentes, está a incompreensão das abordagens 

curriculares para o ensino de matemática e a prática desenvolvida nas classes que 

atuam. Deste modo, podemos considerar que a formação inicial desses docentes tem 

limitado as possibilidades de conhecimento matemático que correspondem às 

exigências da sociedade contemporânea, e quando ela ocorre se pauta em questões 

metodológicas (CURI, 2004; NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2011).  

Nesse contexto, muitos docentes ao explorarem conteúdos matemáticos 

costumam reproduzir em sala de aula conceitos e metodologias equivocadas. 

Pesquisas como a de Gusmão e Moura (2013) vêm mostrar que os erros dos alunos 

são os erros dos professores. Deste modo, reproduzem o que vivenciaram enquanto 

estudantes de educação básica, evidenciando que a formação profissional está 

interligada com seus anos iniciais de escolarização.  

Nesse sentido, diante dos resultados de pesquisas (CURI, 2004; NACARATO; 

MENGALI; PASSOS, 2011; GUSMÃO; MOURA, 2013; PINO-FAN; GODINO, 2015) e 

das prováveis dificuldades encontradas pelos docentes que ensinam Matemática nos 

anos iniciais, entendemos a necessidade de maior atenção em relação ao 

conhecimento didático (referente ao domínio pedagógico) e matemático (referente ao 

domínio de conteúdo) no processo formativo desses profissionais. 
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Conhecimento didático-matemático na perspectiva do EOS 

 

Estudos na área de educação matemática coadunam em relação ao nível de 

conhecimento matemático necessário ao professor que ensina Matemática, ou seja, 

ele precisa conhecer os fundamentos desta ciência e ser capaz de realizar as práticas 

matemáticas essenciais para resolver problemas compreensíveis pelos alunos do 

nível que leciona, bem como dominar a articulação com os blocos temáticos que 

serão trabalhados futuramente (GODINO et al., 2017). 

Pino-Fan e Godino (2015) referem que existe um campo de investigação da 

Educação Matemática que tem se debruçado sobre o assunto e apresentado diversas 

propostas que buscam definir e descrever elementos que compõem o conhecimento 

necessário ao professor que ensina matemática para desenvolver um trabalho de 

qualidade, visando facilitar a aprendizagem de seus alunos. 

Nesse contexto, está o Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução 

Matemática (EOS) (GODINO, 2002; GODINO; BATANERO; FONT, 2007) que, em 

uma das suas abordagens, nos oferece um princípio teórico para a investigação em 

educação matemática, apresentando categorias de análise que, se utilizadas como 

ferramentas, permitem identificar, classificar os conhecimentos necessários ao ensino 

de matemática e, deste modo, observar como são postos em prática pelos professores. 

Nos referimos à noção de Idoneidade Didática38, suas dimensões e critérios 

que se estabelecem como uma importante ferramenta que viabiliza a passagem de 

uma didática descritivo-explicativa para a uma didática normativa − orienta 

efetivamente a intervenção numa atividade educativa. A noção de idoneidade nos 

oferece os princípios de uma teoria de “design instrucional”, considerando as 

dimensões epistêmica, ecológica, cognitiva, afetiva, interacional e mediacional, 

submergida nos processos de ensino e aprendizagem da matemática (GODINO; 

CONTRERAS; FONT, 2006; GODINO, 2011; GODINO et al., 2013). 

Assim, fundamentado no EOS e na noção de Idoneidade Didática, Godino 

(2009) apresenta uma proposta de Conhecimento Didático-Matemático (CDM) do 

                                                           
38 Referente a um sistema de noções que permitem um equilíbrio na relação entre conhecimento e 

objeto matemático (GODINO et al., 2006).  
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professor que considera o ensino e a aprendizagem de conteúdos específicos, bem 

como as dimensões anteriormente mencionadas que estão relacionadas a 

aprendizagem, currículo, meios didáticos, formas de interação, dentre outros 

aspectos. Deste modo, será com base no EOS e no aporte teórico que ele nos oferece 

que discutiremos conhecimento didático-matemático neste trabalho.  

Godino (2009) propõe  

[...] a expressão "conhecimento didático-matemático do professor" 
para se referir ao complexo do conhecimento e das habilidades 
profissionais. Incluímos, portanto, no conhecimento didático, o 
conhecimento do conteúdo matemático, uma vez que o referido 
conteúdo é contemplado na perspectiva de seu ensino. O controle das 
transformações que devem ser aplicadas ao conteúdo matemático 
para disseminação e comunicação nos diferentes níveis escolares 
também deve ser uma competência do professor de Matemática (p. 
15, tradução nossa – grifo nosso)39. 

Deste modo, compreendemos que essa proposição está amparada nos 

fundamentos que sustentam o desenvolvimento de uma formação em educação 

matemática que contemple conhecimentos específicos dessa ciência, aprendizagem, 

relações sociais, linguagem e outros aspectos que contribuem para o 

desenvolvimento do conhecimento didático-matemático do professor que ensina 

Matemática e colabore para sua atuação no ensino da disciplina nos diferentes níveis 

educativos em que atua.  

Para Godino (2009), Shulman (1986, 1987) é um dos percursores nos estudos 

relacionados aos modelos de conhecimento do professor, com o modelo do 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK)40. Ainda, cita o Mathematical 

Knowledge for Teaching (MKT) proposto por Ball e colaboradores − Ball, Thames e 

Phelps (2008) e Hill, Ball e Schilling (2008) −, bem como a concepção de proficiência 

no ensino da Matemática, de Schoenfeld e Kilpatrick (2008). No entanto, mesmo 

considerando a relevância desses estudos, ele ressalta: 

                                                           
39 [...] la expresión “conocimiento didáctico-matemático del profesor” para referirnos a dicho complejo de 

conocimientos y competencias profesionales. Incluimos, por tanto, en el conocimiento didáctico, el 
conocimiento del contenido matemático en cuanto dicho contenido se contempla desde la perspectiva de su 
enseñanza. El control de las transformaciones que se deben aplicar al contenido matemático para su difusión y 
comunicación en los distintos niveles escolares debe ser también una competencia del profesor de matemáticas. 

40 Abreviatura utilizada para referir-se ao termo “Pedagogical Content Knowledge”.   
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Do nosso ponto de vista, os modelos de "conhecimento matemático 
para o ensino” desenvolvidos a partir da pesquisa em educação 
matemática incluem categorias muito gerais. Consideramos que seria 
útil ter modelos que permitam uma análise mais detalhada de cada 
tipo de conhecimento que seja implementado em um ensino efetivo 
(proficiente, efetivo e adequado) da matemática. Isso permitiria 
orientar o planejamento das atividades de formação e o 
desenvolvimento de ferramentas de avaliação do conhecimento do 
professor de matemática (GODINO, 2009, p. 19 – tradução nossa)41. 

Nesse contexto, a concepção do conhecimento didático-matemático 

desenvolvida por Godino (2009) no âmbito do EOS e ampliada em estudos com 

colaboradores − Pino-Fan; Font e Godino (2014) e Pino-Fan e Godino (2015), dentre 

outros − amplia as discussões acerca dos conhecimentos necessários aos professores 

que ensinam Matemática e aponta aspectos que precisam ser observados e 

contemplados no processo formativo, com base em seis dimensões: 

✓ Epistêmica: relacionada aos conhecimentos matemáticos referentes a cada etapa 

de ensino e como se organiza a metodologia desse trabalho.  

✓ Cognitiva: conhecimento relacionado aos alunos e como eles aprendem, e deste 

modo possibilitar a realização de um planejamento que contemple as reais 

necessidades dos discentes.  

✓ Afetiva: possibilita aos docentes compreenderem as emoções dos alunos, suas 

atitudes e sentimentos em relação ao ambiente escolar e à matemática.   

✓ Mediacional: referente aos conhecimentos do professor para utilizar meios 

tecnológicos, ou não, e a organização do tempo para o desenvolvimento das 

atividades de ensino.  

✓ Interacional: relacionado à compreensão do professor sobre as interações 

ocorridas no processo de ensino e aprendizagem e como as relações se 

estabelecem entre aluno x aluno, aluno x professor e aluno x matemática.  

✓ Ecológica: referente à condição do docente estabelecer relação entre o currículo 

e as questões sociais e culturais da comunidade. 

                                                           
41 Desde nuestro punto de vista, los modelos de “conocimiento matemático para la enseñanza” elaborados desde 

las investigaciones en educación matemática, incluyen categorías muy generales. Consideramos que sería útil 
disponer de modelos que permitan un análisis más detallado de cada uno de los tipos de conocimientos que se 
ponen en juego en una enseñanza efectiva (proficiente, eficaz, idónea) de las matemáticas. Ello permitiría 
orientar el diseño de acciones formativas y la elaboración de instrumentos de evaluación de los conocimientos 
del profesor de matemáticas. 
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Nesse contexto, com a finalidade de elaborar ferramentas que corroborem a 

avaliação das proposições de cursos de formação de professores de Matemática, 

Godino et al. (2013) propõem uma adaptação do conceito de Idoneidade Didática, 

designando componentes e indicadores para as diferentes facetas, as quais 

apresentamos a seguir:   

Quadro 3 − Orientação para a avaliação de idoneidade didática nos processos de formação de 
professores 

DIMENSÃO EPISTÊMICA 
(Conteúdo didático-matemático, compreendido 

pelo olhar institucional) 

OUTRAS DIMENSÕES ENVOLVIDAS NA 
FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

Conteúdo Matemático: 
Problemas, linguagens, conceitos, procedimentos, 
proposições, argumentações, conexões.  

Conteúdo Cognitivo: 
Conhecimentos prévios, adaptações curriculares, 
aprendizagem de conteúdos matemáticos por 
parte dos alunos. 

Dimensão Cognitiva: 
Aprendizagem do conteúdo didático-
matemático por parte dos professores. 

Conteúdo Afetivo: 
Atitudes, emoções, interesses relacionados à 
aprendizagem do conteúdo matemático dos 
alunos. 

Dimensão Afetiva: 
Crenças, valores, interesses, atitudes, emoções 
dos professores frente à aprendizagem do 
conteúdo didático-matemático.  

Conteúdo Interacional: 
Modos de interação e da linguagem no processo 
de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Dimensão Interacional: 
Estilos de interação e diálogo no processo de 
formação de professores. 

Conteúdo Mediacional: 
Uso de recursos tecnológicos, materiais diversos e 
organização do tempo no processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática  

Dimensão Mediacional: 
Uso de recursos tecnológicos, materiais diversos 
e organização do tempo em um processo de 
formação de professores. 

Conteúdo Ecológico: 
Referente ao currículo, inovação didática, 
adaptação socioprofissional, conexões 
interdisciplinares.  

Dimensão Ecológica: 
Currículo, inovação didática na formação de 
professores, conexões interdisciplinares. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de Godino et al. (2013) e tradução nossa. 

 

Analisando os Dados 

 

A análise dos dados está organizada em dois momentos: no primeiro tratamos 

sobre os aspectos referentes ao posicionamento teórico-metodológico no MCE do 

Pacto/PNAIC, considerando as discussões em torno da formação dos professores; no 

segundo momento, discutimos a proposta da formação de um conhecimento 

didático-matemático do professor, presente no material, considerando a perspectiva 

do EOS e da sua noção de Idoneidade Didática.  
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Na análise foram utilizados os seguintes MCE do Pacto/PNAIC: i) Cadernos 

de Formação do PNAIC - Formação do Professor Alfabetizador – Caderno de Apresentação 

(BRASIL, 2012c), Alfabetização Matemática – Apresentação (BRASIL, 2014a); ii) 

Documento norteador do PNAIC (BRASIL, 2014c), pois são alguns dos materiais que 

orientaram os encontros formativos e estudos com ênfase em Alfabetização 

Matemática, no âmbito do programa. Além destes, utilizamos o MCE referente ao 

estudo de Grandezas e Medidas (2014b), do qual utilizamos imagens referentes às 

tarefas, sugestões ou relatos de situações de aula para ilustrar as discussões.   

 

A formação continuada do professor alfabetizador para o ensino da Matemática no 
Programa Pacto/PNAIC: posicionamento teórico-metodológico 
  

Na perspectiva do PNAIC, a formação continuada do professor alfabetizador 

carece de um olhar distinto, pois abarca emoções, saberes e condutas do profissional 

e do ser humano envolvido na docência. Deste modo, ressalta 

[...] trabalhar com os profissionais em serviço é, sobretudo, 
administrar diferentes saberes e procedimentos que os levem a um 
novo pensar e fazer a partir de diferentes processos, considerando os 
percursos individuais e sociais (BRASIL, 2012c, p. 12).  

Assim, compreende-se a formação como um espaço para o desenvolvimento 

profissional, que precisa aproximar-se do cotidiano escolar, respeitando e 

valorizando os conhecimentos e experiências que cada educador construiu e constrói 

ao longo de sua história.  

Analisando o documento orientador da etapa referente à alfabetização 

matemática encontramos um pequeno resumo sobre a estrutura das formações e o 

posicionamento acerca da concepção de formação continuada defendida no seu 

contexto, indicando como um “[...] conjunto das atividades de formação 

desenvolvidas ao longo de toda a carreira docente, com vistas à melhoria da 

qualidade do ensino e ao aperfeiçoamento da prática docente” (BRASIL, 2014c, p. 2). 

Nesse aspecto, compreendemos que, no processo de formação continuada, o 

respeito ao profissional será imprescindível para o envolvimento do mesmo, pois ao 

sentir-se acolhido e reconhecido pelo trabalho desenvolvido ele terá a segurança 

necessária para externar seus conhecimentos e elaborar suas proposições.  
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Para atender às prerrogativas acima pontuadas, o material do programa, 

propõe que o curso de formação continuada em serviço, para professores que atuam 

no Ciclo de alfabetização, seja organizado com base nos princípios da prática da 

reflexividade, constituição da identidade, socialização, engajamento e colaboração (BRASIL, 

2012c; 2014c).   

Nessa perspectiva, a proposta do programa indica estar pautada em uma 

concepção de formação de docentes autônomos, considerando-os partícipes em 

contínuo processo de fazer-se e refazer-se como profissional, possibilitando o diálogo 

e interação com seus pares e reconhecimento da importância do sentimento de 

pertença em relação a sua profissão.  

Para Ponte (2014), seguramente os encontros, capacitações e formações 

ofertadas aos docentes deixarão contribuições, mas é o educador o “principal 

protagonista do seu processo de crescimento” (p. 346). Nesse sentido, a formação 

continuada precisa contribuir para o docente sentir-se envolvido e comprometer-se 

com seu desenvolvimento profissional e a qualidade do trabalho que desenvolve, tal 

como está proposto no material. 

Destarte, observamos no material a orientação para o desenvolvimento de 

atividades formativas que tenham por base a prática docente e as particularidades do 

trabalho pedagógico, fazendo deste o seu objeto de reflexão, conforme menciona-se 

no texto “trata-se, portanto, de um curso estruturado segundo abordagem teórico-

reflexiva [...]” (BRASIL, 2014c, p. 13). 

 Sobre uma abordagem reflexiva, Zeichner (2008), referindo-se aos estudos de 

Schön, ressalta que, em função deste, houve um retorno à discussão em torno do 

tema prática reflexiva na formação de professores, tornando seu uso recorrente na 

justificativa das ideologias e métodos desenvolvidos nos programas, para em 

seguida perder a especificidade do seu sentido. Sob esse prisma encontramos 

algumas propostas de formação, mas, em sua implementação, nem sempre 

possibilita ao docente vivenciar situações onde ele possa questionar sua própria 

prática e, em decorrência disso, traçar caminhos para melhorar sua atuação. 

Para nós, parece não ser esse o caso do curso de formação do PNAIC, haja 

vista termos observado em seu material a evidência dada ao uso de diferentes 
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estratégias formativas visando proporcionar a reflexão do docente sobre sua prática, 

como é o caso da “socialização de memórias, vídeo em debate; análise de situações 

de sala de aula; análise de atividades de alunos, de relatos de rotinas, sequências 

didáticas [...]” (BRASIL, 2014a, p. 13).  

Isso ainda é ratificado na estrutura da formação continuada orientada no 

material, que a cada encontro formativo indica a retomada das discussões do 

encontro anterior dando espaço ao docente para relatar atividades vivenciadas na 

escola, oportunizando momentos de retomada dos temas já abordados, visando 

esclarecer possíveis dúvidas. Assim sendo, observamos que “a abordagem dos 

conteúdos é em espiral, de modo que cada temática é retomada e aprofundada em 

unidades da formação posteriores” (BRASIL, 2014a, p. 13). 

Ainda evidenciando o posicionamento teórico reflexivo, no material está 

atribuído ao docente o papel de protagonista do processo de ensino aprendizagem, 

destacando o valor da sua função. Assim sendo, “[...] não importa o seu objeto de 

ensino, o professor é quem organiza um determinado conhecimento e dispõe de uma 

maneira peculiar de propiciar boas condições de aprendizagem” (BRASIL, 2012c, p. 

8). 

Nesse sentido, dá ao docente a prerrogativa de desenvolver sua função de 

acordo com os conhecimentos e meios que possui, pois entende que, 

independentemente dos contextos do espaço escolar, e dos objetivos pretendidos 

para cada etapa, ele é quem decide o que será ou não ensinado.  

Destacamos ainda que o material assume “a perspectiva da Educação 

Matemática que tem como eixo central a resolução de situações-problema e o 

desenvolvimento do pensamento lógico” (2014a, p. 41). Godino et al. (2013) destacam 

que um programa de formação de professores deve incluir meios para que o docente 

tenha acesso a pressupostos epistemológicos e situações que o levem a refletir sobre a 

matemática e sua pluralidade, uma vez que esta integra aplicações funcionais, 

linguagem, estruturação e argumentação.   

Ainda, segundo os autores, o objetivo de um processo formativo para 

professores deve centrar-se no estudo de uma epistemologia educacional da 

Matemática que aborde questões socioculturais e antropológicas, mas também 
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aprofunde o conhecimento de conteúdo, não se restringindo à resolução de 

problemas e ao conhecimento de composições matemáticas, mas faça uso educativo 

da resolução de problemas como meio de aprendizagem.  

Nesse sentido, observamos, na organização geral da proposição de formação 

do programa, uma preocupação no que se refere à formação do professor para o 

ensino do conteúdo matemático, pois há cadernos de formação específicos para cada 

eixo de conhecimento da disciplina (números e operações, grandezas e medidas, 

geometria...). Contudo, evidencia-se na orientação metodológica o predomínio de 

como fazer, uma vez que “[...] tem como objetivo apresentar encaminhamentos 

metodológicos que possibilitem o desenvolvimento desses Direitos de 

Aprendizagem42 dentro do ciclo de alfabetização” (BRASIL, 2012a, p. 9). 

Entendemos a complexidade de um curso de formação continuada e as 

dificuldades em definir prioridades, visando contemplar as necessidades formativas 

do educador. Nessa perspectiva, Ponte (2014) destaca que, diante da multiplicidade 

do fazer docente, este profissional necessita ter acesso a uma ampla gama de 

conhecimentos, e isso nem sempre se desenvolve nos cursos de formação inicial e 

continuada. Deste modo, é importante deliberar as prevalências e a melhor maneira 

de articulá-las considerando as ferramentas e o tempo disponível.   

Nesse sentido, compreendemos que a formação continuada precisa reconhecer 

o papel do docente e dos conhecimentos por ele construído, mas também precisa dar-

lhe condições de atuação na etapa de escolaridade ao qual se dedica, pois muitos 

docentes continuam reproduzindo as práticas por eles experimentadas, quando eram 

estudantes de educação básica, fazendo disso um ciclo vicioso (GUSMÃO; MOURA, 

2013).  

 

 

                                                           
42 O documento “Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino 
Fundamental”, foi elaborado coletivamente e distribuído pelo MEC com a finalidade de orientar as 
Redes e seus docentes em relação aos objetivos de ensino e aprendizagem dos diferentes conteúdos 
escolares, tornando-se um subsidio para o planejamento do Ciclo (BRASIL, 2012a).  

Para mais informações, consultar: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12827-texto-
referencia-consulta-publica-2013-cne-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192 
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O Conhecimento didático-matemático do professor no MCE do Pacto/PNAIC  

Para a análise realizada neste tópico tomaremos como referência os Critérios 

de Idoneidade Didática do EOS, observando as dimensões epistêmica, cognitiva, 

afetiva, mediacional, interacional e ecológica, seus respectivos componentes e 

indicadores empíricos.   

Para facilitar a organização fizemos o pareamento das dimensões: 

Epistêmico/Ecológico, Cognitivo/Afetivo e Mediacional/Interacional, visando 

formar as categorias de análise utilizadas em nosso trabalho. Assim, para cada 

categoria constituímos um quadro, onde são apresentados os elementos observados 

na análise do MCE, considerando o conhecimento didático-matemático. 

Posteriormente, discutiremos apontando fragmentos de texto e imagens de tarefas e 

proposições presentes no material que legitimam nossa discussão. 

Nesse contexto, para cada agrupamento de dimensões apresentamos, num 

quadro síntese, os indicadores por nós adaptados e observados no conjunto do 

material analisado. Para organizar e facilitar o entendimento atribuímos a cada 

componente as seguintes especificações: Contemplado Satisfatoriamente (CS), 

Contemplado Parcialmente (CP) e Não Contemplado (NC). 

Justificamos esse agrupamento baseado em Godino (2011) que indica as 

noções da Idoneidade Epistêmica/Ecológica, referindo-se à procedência de uma 

teoria do currículo, as facetas Cognitivo/Afetiva relacionadas à aprendizagem e a 

Mediacional/Interacional, alusiva ao ensino. Formados os agrupamentos que 

compõem as categorias, recorremos aos componentes e indicadores de cada 

dimensão apontados por Godino (2009, 2011). 

 

Dimensão Epistêmica/Ecológica – Conteúdo matemático  

 

Na dimensão Epistêmica, considera-se o grau em que os conteúdos 

implementados (pretendidos) representam bem os conteúdos de referência, a 

matemática institucional que se transporta para o currículo. Por conseguinte, na 

dimensão Ecológica observa-se o grau em que o processo de estudo se adapta ao 

projeto educativo da escola (currículo), às diretrizes curriculares, às condições do 
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entorno social, assim como a conexão com outras áreas curriculares e entre áreas 

distintas da própria Matemática (GODINO et al., 2006). 

Na dimensão epistêmica, não foi objeto de estudo deste artigo fazer uma 

análise dos objetos matemáticos sobre Grandezas e Medidas, no tocante aos 

conceitos, linguagem, procedimentos, proposições e argumentações matemáticas43. 

Entretanto, trazemos uma análise mais geral da relação da dimensão epistêmica em 

conexão com a dimensão ecológica. Na dimensão ecológica, observamos aspectos 

relacionados ao currículo, que enfatizam as relações extracurriculares, as inovações 

didáticas e um destaque para as relações interdisciplinares (GODINO et al., 2006). 

Quadro 4 − Idoneidade Epistêmica/Ecológica. Elementos observados no MCE, considerando 
indicadores empíricos 

Indicadores C. S. C.P. N.C. 

1. Enfatiza a importância da formação docente e do domínio do 
conteúdo matemático a ser ensinado. 

 X  

2. Considera a resolução de problemas como princípio para o 
desenvolvimento do pensamento matemático. 

X   

3. Orienta a utilização de diferentes estilos de expressão matemática 
(verbal, gráfico, simbólico...) no trabalho a ser desenvolvido com 
os estudantes. 

X   

4. Destaca a importância da argumentação na construção do 
conhecimento. 

X   

5. Orienta a adequação do nível de linguagem, visando favorecer o 
entendimento dos estudantes. 

X   

6. Há correspondência entre os conteúdos dispostos no material e as 
diretrizes curriculares. 

X   

7. Incentiva o docente a explorar conteúdos que colaboram na 
formação social dos estudantes, contemplando a formação de 
valores e a criticidade. 

X   

8. Orienta a prática da interdisciplinaridade. X   

Fonte: Elaboração própria, adaptada de Godino et al. (2013) e Godino (2011). 

Conforme observamos no Quadro 4, a maior parte dos indicadores empíricos 

das dimensões Epistêmica/Cognitiva foram contemplados satisfatoriamente no MCE 

analisado.  

Considerando o primeiro indicador, encontramos no material elementos que 

sugerem atenção com o professor alfabetizador, considerando-o um profissional em 

constante formação, bem como ao significado da alfabetização e letramento 

                                                           
43 Uma análise matemática desses objetos é contemplada em outro artigo. 
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matemático e ao domínio de conteúdo do docente que atua no ciclo de alfabetização, 

no que concerne à Matemática (BRASIL, 2014a).   

Isso ainda é externado principalmente na organização dos Cadernos de 

Formação, ao trazer, em oito unidades didáticas distintas, estudos que abarcam os 

eixos da educação matemática. Contudo, apesar de enfatizar uma preocupação com o 

domínio de conteúdo, percebemos no decorrer do material uma prevalência na 

orientação didática.  

Em relação à importância do trabalho com os números e ao sistema de 

numeração decimal, evidenciamos que estes não são os únicos aspectos que 

necessitam ser explorados na escola. “[...] a Alfabetização Matemática é entendida 

como um instrumento para a leitura do mundo, uma perspectiva que supera a 

simples decodificação dos números e a resolução das quatro operações básicas” 

(BRASIL, 2014a, p. 5). 

Nesse aspecto, consideramos que o material contempla satisfatoriamente os 

indicadores 7 e 8, pois permite explorar conteúdos que contribuem para formação 

social dos estudantes, bem como aponta a interdisciplinaridade, conforme 

observamos na Figura 2.   

Figura 2 − Fragmento de uma sequência didática presente no MCE 

 

 Fonte: Brasil (2014b, p. 16). 

No material analisado (BRASIL, 2014a), ainda podemos observar outros 

aspectos referentes à Idoneidade Epistêmica, considerando o conteúdo matemático; 

entre eles destacamos44: 

                                                           
44 A sequência numérica está relacionada aos indicadores presentes no Quadro 4.  
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Indicador 2 - evidencia a Matemática seus princípios e regras − conceitos, 

metodologias e características surgidas em meio à resolução de situações − 

problemas (Figura 3); 

O importante não é resolver uma grande quantidade de problemas, mas sim, 
tomar alguns problemas variados e discutir calmamente sobre as estratégias 
que cada um utilizou na sua resolução. Assim, valorizamos o modo de 
pensar de cada um, ao mesmo tempo em que todos aprendem com todos 
(BRASIL, 20014b, p. 21). 

Figura 3 − Proposição de atividade para o docente durante o curso 

 

Fonte: Brasil (2014b, p.64). 

Indicador 3 - Chama a atenção do professor para utilização de variadas 

expressões, modificações e conversões na atividade educativa, conforme os 

indicadores; 

- Considera vários significados para os objetos matemáticos e promove sua 

articulação (Figura 4 ). 

 [...] a fim de promovermos uma alfabetização no sentido amplo, é 
necessário incluir o trabalho com o conceito, o registro e as operações com 
números naturais – sempre em situações de uso – entre as nossas 
responsabilidades como alfabetizadores (BRASIL, 2014b, p. 31). 

 
Figura 4 − Proposta de atividade durante o curso com base em uma sequência didática 

relatada 
 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Brasil (2014b, p. 67-68). 

Considerando ainda o indicador 8, verificamos que, nos textos do material, 

também é atribuído um papel de importância ao diálogo contínuo com as demais 

áreas de conhecimento e, sobretudo, com as práticas sociais, abarcando o universo 
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infantil e adulto, em seus diferentes aspectos, bem como os diversos grupos que 

constituem as comunidades rurais do Brasil e seus conhecimentos, como podemos 

observar na Figura 5.  

Figura 5 − Atividade proposta aos docentes durante a formação 

 

Fonte: Brasil (2014b, p. 64). 

O fortalecimento do diálogo entre as diversas disciplinas propicia experiências 

que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, demostrando aspectos 

contemplados nos indicadores da dimensão ecológica. Em relação ao material, 

destacamos ainda que o diálogo é fomentado nos cadernos de formação, por meio 

dos seus textos, sequências didáticas ou outras situações, conforme indicado no texto 

e na Figura 6.  

Figura 6 − Fragmento de um relato de experiência discutido na formação 

 

Fonte: Brasil (2014b, p. 64). 

Segundo Godino et al. (2013), numa formação de professores de Matemática, a 

Idoneidade Ecológica será obtida por meio de leituras, dicussões de textos, estudos 

de caso que ilustrem práticas inovadoras, bem como, contemplem a 

interdisciplinaridade, a construção do pensamento crítico e de valores, tendo como 

base a Matemática.  

Nesse contexto, ainda correspondendo aos indicadores 7 e 8, o material traz 

em sua estrutura uma seção que tem como objetivo “[...] ampliar e discutir conceitos 

matemáticos, refletir sobre relatos de experiência e sequências didáticas, elaborar ou 
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adaptar encaminhamentos metodológicos sugeridos [...]” (BRASIL, 2014b, p. 14). Tal 

proposição também pode ser observada na Figura 7 do material referente a 

Grandezas e Medidas (BRASIL, 2014c). 

Figura 7 − Proposta de elaboração de uma sequência didática para pôr em prática o estudo 
desenvolvido no curso 

 

Fonte: Brasil (2014b, p. 72). 

Neste sentido, compreendemos a importância da formação que considera as 

diversas vertentes, perpassando pela formação para o ensino e a compreensão do 

entorno da escola e da multiplicidade que a compõe. Deste modo, entre os 

conhecimentos que construímos coletivamente, o pensamento matemático está 

impregnado de noções que contribuem para nosso entendimento de mundo, e nos 

ajuda a perceber como parte dele, aptos a atuar ativamente nas relações com o outro, 

seja na escola ou em qualquer espaço da sociedade (BRASIL, 2014a). 

Destacamos que o documento analisado tem precedentes em documentos 

norteadores expedidos pelo MEC, como Parâmetro Curricular Nacional (PCN) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (DCNEB). Destarte, sua 

proposição está concernente com as orientações curriculares em vigor no país e 

empregadas na elaboração das propostas curriculares e planejamentos de ensino 

correspondentes à etapa de escolaridade a qual se destina. Nessa perspectiva, 

contempla satisfatoriamente o indicador 6, pois há correspondência entre os 

conteúdos dispostos no material e as diretrizes curriculares em vigor. 

 

Dimensão Cognitivo/Afetiva 

 

A dimensão Cognitiva considera o grau em que os conteúdos implementados 

(pretendidos) são apropriados, e estão na zona de desenvolvimento potencial dos 

alunos, enquanto na dimensão Afetiva, avaliamos o grau de implicação, interesse e 

motivação dos estudantes no processo de estudo. Além disso, envolvem atitudes, 
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emoções, afetos, motivações dos alunos em relação aos objetos matemáticos e aos 

processos de ensino (GODINO et al., 2006). 

Assim, os componentes e indicadores da dimensão Cognitiva contribuem para 

a análise e ou planejamento de um processo educativo que promova a aproximação 

entre os significados pretendidos (institucional) e os significados pessoais envolvidos 

num contexto de ensino e aprendizagem. Já a dimensão Afetiva aponta indicadores 

que evidenciam o grau de envolvimento dos estudantes numa aula de matemática e 

seu interesse pelo que está sendo ensinado. A relação teoria e prática é um 

importante indicador de idoneidade afetiva e, de alguma maneira, poderá influenciar 

no interesse dos envolvidos. Seus componentes de análise correspondem a 

motivação, interesse, atitudes e crenças (GODINO; BATANERO; FONT, 2008; 

GODINO et al., 2013). 

 

Quadro 5 − Idoneidade Cognitivo/Afetiva. Elementos observados no MCE, considerando 
indicadores empíricos 

Indicadores C. S. C.P. N.C. 

1. Orienta o docente a considerar os conhecimentos prévios das 
crianças e planejar tarefas compatíveis ao nível de 
desenvolvimento em que se encontram. 

X   

2. Orienta atividades de retomada e aprofundamento dos 
conhecimentos já desenvolvidos. 

X   

3. Aborda a avaliação como um processo que considera o 
desenvolvimento da criança e os seus processos de 
aprendizagem. 

X   

4. Orienta adaptações curriculares, visando incluir todas as 
crianças nas atividades de ensino e aprendizagem. 

X   

5. Sugere a realização de tarefas que despertem o interesse das 
crianças. 

X   

6. Propõe tarefas que valorizam a matemática na vida cotidiana. X   

7. Sugere situações que incentivem e valorizem a participação de 
todos. 

X   

Fonte: Elaboração própria adaptada de Godino et al. (2013) e Godino (2011). 

Consideramos que o material tem como foco a orientação ao docente, 

instrumentalizando-o para o desenvolvimento da sua prática e promovendo a 

reflexão sobre os conhecimentos matemáticos necessários na organização do seu 

planejamento, visando despertar seu próprio interesse e dos seus alunos. Assim, 

observando as dimensões Cognitivo/Afetiva e seus indicadores, inferimos que todos 

os indicadores foram contemplados satisfatoriamente, correspondendo aos aspectos 

que favorecem a aprendizagem das crianças e do professor em formação. 
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Assim, no que se refere ao indicador 1, no material aparecem elementos que 

orientam o docente a considerar a curiosidade dos alunos, explorando seus contextos 

em situações problemas; este é apontado como uma das ocupações da didática da 

matemática. Destarte, incentiva o docente a ter como ponto de partida a cultura e 

suas histórias de vida, vivências e conhecimentos prévios.  

Além disso, entende a importância de desenvolver um trabalho onde as 

crianças sejam mobilizadas a problematizar e pensar matematicamente sobre os 

problemas do mundo e do seu ambiente de convívio, pois ensinar matemática “é 

mais do que ensiná-las como fazer as contas ou memorizar nome de figuras” 

(BRASIL, 2014a, p. 33). Isso pode ser visto no relato de experiência utilizado para 

ilustrar o estudo com diferentes instrumentos de medidas, conforme figura 8. 

Figura 8 − Relato de experiência do uso de medidas não padronizadas no cotidiano 

 

Fonte: Brasil (2014b, p. 40) 

Ainda nesse contexto, há orientação para focalizar as discussões, explorando 

situações-problema em situações significativas para as crianças, contribuindo para 

aprendizagem de “conceitos e procedimentos matemáticos, dando significados 

compatíveis com o que se espera do desenvolvimento de alunos da mesma faixa 

etária” (BRASIL, 2014a, p. 37). Deste modo, observamos uma preocupação em 

oferecer elementos para que o docente considere os diferentes níveis cognitivos de 

seus alunos e que tenha metas claras do que deseja contemplar no trabalho 

desenvolvido. Nessa perspectiva, inferimos que estão contemplados os indicadores 1 

e 5. 

Segundo Godino (2009), a reflexão sistemática sobre as relações entre ensino e 

a aprendizagem, bem como a possibilidade de identificar as consequências que o 
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planejamento pode ter sobre ele, é uma rica aprendizagem para o docente, sobre a 

melhor maneira de organizar e gerenciar sua classe. 

Nesse contexto, conforme observamos no relato de experiência que apresenta 

uma situação de aula explorando as medidas (Figura 9), o professor é incentivado a 

refletir sobre a importância de proporcionar aos seus alunos condições “não apenas 

para responder às suas curiosidades, aos seus interesses e às suas necessidades, mas 

também para suscitar novas curiosidades, novos interesses e novas necessidades” 

(BRASIL, 2014b, p. 32). Ainda, ressalta que o cotidiano da criança “[...] é rico de 

situações de natureza matemática, com grande potencial de provocar o pensamento e 

o raciocínio” (p. 33).  

Essa vivência diária ocorre por meio das suas brincadeiras, convívio com 

familiares e com outras crianças e quando consideradas na escola, podem promover 

o desenvolvimento do seu raciocínio. Deste modo, observando esses princípios, os 

materiais contemplam satisfatoriamente os indicadores 2, 6 e 7. 

Figura 9 − Relato de experiência presente no material referente a Grandezas e Medidas, utilizado 
na formação 

 

 Fonte: Brasil (2014b, p. 30) 

Ainda na figura 9, podemos ver contemplados os indicadores 1, 5 e 6, pois o 

material apresenta a ludicidade e o brincar como pressupostos para o trabalho 

pedagógico com as crianças em processo de alfabetização, destacando a importância 

de aproximar o que se ensina na escola ao mundo da criança, “respeitando seus 

modos de pensar e sua lógica no processo da construção dos conhecimentos” 

(BRASIL, 2014b, p. 9).  

Em relação ao acompanhamento e avaliação, observamos elementos que 

apontam considerar a aprendizagem de cada estudante:  
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[...] o erro faz parte do processo de aprendizagem: mais que 
corrigido, ele deve ser problematizado mediante estratégias e 
metodologias adequadas, em um ambiente que valorize as interações 
(BRASIL, 2014b, p. 37).  

Destarte, encontramos nessa afirmação indícios de uma concepção de 

avaliação enquanto um processo, considerando o desenvolvimento da criança e os 

seus processos de aprendizagem. Deste modo, inferimos atender ao indicador 3 da 

Dimensão Cognitiva/Afetiva. 

 

Dimensão Mediacional/Interacional  

 

A dimensão Mediacional, corresponde ao grau de disponibilidade e 

adequação dos recursos materiais e temporais necessários para o desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem. A dimensão Interacional contempla o grau 

em que os modos de interação permitem identificar e resolver conflitos de 

significado e favorecem a autonomia na aprendizagem e desenvolvimento de 

competências (GODINO et al., 2006). 

Na análise dessas dimensões observamos as interações e discursos no processo 

de formação de professores, bem como a utilização de recursos tecnológicos na 

implementação dos cursos de formação.  

Quadro 6 − Idoneidade Mediacional/Interacional. Elementos observados no MCE, considerando 
indicadores empíricos 

Indicadores C. T. C.P. N.C. 

1. Orienta a apresentação adequada dos temas, 
utilizando linguagem clara e destacando os conceitos. 

 X  

2. Orienta a identificar e busca meios para resolver os 
conflitos de significado demostrado pelas crianças, 
observando as suas reações e possíveis dúvidas. 

X   

3. Sugere a utilização de materiais manipuláveis para 
apresentar situações de aula ideais, com adaptações 
de linguagem, procedimento.  

X   

4.  O tempo destinado à formação presencial é suficiente 
para atender às especificidades do conhecimento 
matemático.  

 X  

5. São utilizados recursos diversos de informática na 
formação dos docentes. 

  X 

Fonte: Elaboração própria adaptada de Godino et al (2013) e Godino (2011). 
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No que se refere aos indicadores empíricos das dimensões 

Mediacional/Interacional, observamos no texto do material que nem todos estão 

contemplados. Encontramos indícios que levaram a inferir que aspectos como o uso 

de recursos de informática não são contemplados na formação dos docentes. 

Consideramos ainda que o tempo destinado aos encontros presenciais e sua 

dinâmica sugerem atender parcialmente às especificidades do conhecimento 

matemático necessárias ao docente.  

Segundo Godino et al. (2013), a utilização de recursos diversos e de 

informática de maneira adequada pode contribuir para a aprendizagem de 

determinados conteúdos de matemática e corresponder às expectativas relacionadas 

à construção desse conhecimento. A análise, tendo como parâmetro os indicadores 

da faceta Mediacional, pode apontar se a utilização desses recursos está 

correspondendo aos objetivos da formação. 

No caso do MCE analisado, não há alusão à utilização de recursos 

tecnológicos específicos para o ensino de Matemática; apenas sugere a utilização de 

vídeos, textos disponíveis em plataformas digitais ou sites de consulta que podem 

contribuir na formação do professor que deseje ampliar seus conhecimentos sobre 

determinada temática.  

Assim, nos cadernos de formação, ao final do estudo de cada tema, encontra-

se a sessão “Para Saber Mais”, onde se “apresenta a indicação de uma série de livros, 

artigos, itens e vídeos comentados e de fácil acesso para que o professor se aprofunde 

nos temas que julgar necessário” (BRASIL, 2014a, p. 14), conforme observamos na 

Figura 10. Nessa perspectiva, entendemos que o indicador 5, que avalia a utilização 

de recursos diversos de informática na formação dos docentes não foi contemplado.  
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Figura 10 − Organização da seção “Para saber mais” 
no material referente a Grandezas e Medidas 

 

 

Fonte: Brasil (2014b, p. 75- 76). 

Ainda considerando a dimensão Mediacional, observando o indicador 

referente à organização temporal, o material analisado orienta a organização da carga 

horária de 120 horas do curso (Figura 11), ministradas em encontros formativos de 

oito horas mensais ou quinzenais, em conformidade ao que for definido com os 

docentes e as secretarias de educação de cada município. Para nós, levando em 

consideração as dificuldades que os docentes apresentam em relação aos conceitos 

específicos da matemática, o tempo parece insuficiente. Destarte, ponderamos que o 

indicador 4, referente ao tempo proposto para formação presencial, está contemplado 

parcialmente.  

Figura 11 – Orientação quanto à distribuição da carga horária do curso 

 

 Fonte: Brasil (2014a, p. 12). 

Durante as formações os docentes são orientados para a utilização dos 

materiais distribuídos no âmbito do Programa, entre eles os jogos matemáticos, 

acervo literário, bem como são orientados a comporem espaços pedagógicos onde os 

recursos diversos, sucatas e objetos de contagem passem a ser de livre acesso para a 

criança no espaço da escola. “[...] Atividades simples possuem grande potencial 

pedagógico desde que contribuam para aproximar situações do cotidiano a situações 
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da sala de aula” (BRASIL, 2014ª, p. 25). Em vista disso, percebemos que o material 

contempla satisfatoriamente o indicador 3, atinente à utilização de materiais 

manipuláveis para apresentar situações de aula ideais, com adaptações de 

linguagem, procedimento conforme observamos na Figura 12. 

Figura 12 – Atividade desenvolvida na formação pelos docentes 

 

 Fonte: Brasil (2014b, p. 72) 
 

Assim, utilizar jogos diversos e brincadeiras podem trazer muitas 

possibilidades para tornar o processo de Alfabetização Matemática significativo para 

as crianças, promovendo a afinidade entre elas e a matemática, e incentivando a 

relacionar o que já sabem ao que está sendo ensinado na escola. Deste modo, “Se 

encorajadas, as crianças são capazes de produzir explicações e raciocínios plausíveis, 

indícios de pensamento matemático” (BRASIL, 2014b, p. 37). Ainda nesse fragmento, 

observamos estarem contemplados os indicadores 2 e 3, uma vez que estes orientam 

na identificação e busca meios para resolver os conflitos de significado demonstrados 

pelas crianças, observando as suas reações e possíveis dúvidas, além de sugerir a 

utilização de materiais manipuláveis para apresentar situações de aula ideais, com 

adaptações de linguagem, procedimento. 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao analisarmos a abordagem teórico-metodológica presente no material 

curricular educativo do Pacto/PNAIC, com vistas a uma formação didático-

matemática do professor, encontramos elementos que indicam a reflexão da prática, 

valorização da experiência e autonomia do docente, evidenciando a concepção de 

formação de professores, em uma perspectiva prática e reflexiva.  
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Deste modo, observamos que a proposta traz a orientação de um curso 

utilizando cadernos de formação específicos, que visa provocar a reflexão, estimular 

a troca de experiências e colaboração entre os pares, além de incentivar a utilização 

de recursos que propicie o desenvolvimento e a melhoria na qualidade do trabalho 

realizado pelo docente e, consequentemente, da aprendizagem do aluno. 

Na organização do material também são encontrados textos, sugestões de 

aula, relatos de experiência que promovem articulação com as reflexões teóricas, não 

se limitando aos conceitos que precisam ser explorados nas aulas, visando ampliar e 

aprofundar o rol de conhecimento didático-matemático do professor do ciclo de 

alfabetização.  

Considerando as dimensões do Conhecimento didático-matemático na 

perspectiva do EOS, observamos que o material contempla de maneira satisfatória a 

maioria dos indicadores empíricos das dimensões Epistêmica/Ecológica e 

Cognitiva/Afetiva.  

Contudo, ao analisarmos as dimensões Mediacional/Interacional, observamos 

que essa categoria não foi contemplada satisfatoriamente, uma vez que há indícios de 

que o tempo de oito horas aula destinado às formações seja insuficiente para explorá-

los, pois indica o estudo e aprofundamento em tempo extra aos encontros 

presenciais. Constatamos ainda a quase inexistência da utilização de recursos de 

informática no processo formativo. 

Consideramos que o fato dos Critérios de Idoneidade Didática do EOS não 

terem sido referência na elaboração do material em análise, não impediu que 

apresentasse elementos que nos permitisse aferir que os indicadores empíricos das 

dimensões analisadas fossem contemplados, em sua maioria e, desse modo, 

concluímos que os materiais curriculares educativos do Pacto/PNAIC analisados à 

luz dos CID do EOS possuem, em seu conjunto, uma Idoneidade Didática 

satisfatória. 
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ARTIGO 2 −  

AS GRANDEZAS E MEDIDAS NOS MATERIAIS CURRICULARES 
EDUCATIVOS DO PACTO/PNAIC: UMA ANÁLISE POR MEIO DOS 

CRITÉRIOS DE IDONEIDADE 

 

RESUMO 

Neste artigo apresentamos uma análise do tratamento didático-matemático dado aos 
conteúdos do eixo Grandezas e Medidas nos materiais curriculares educativos do 
programa Pacto/PNAIC sob o olhar dos Critérios de Idoneidade Didática do 
Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS). Destarte, 
recorremos aos estudos de Godino e seus colaboradores, que nos apresentam as 
possibilidades de análise por meio das dimensões epistêmica, ecológica, cognitiva, 
afetiva, interacional e mediacional e seus respectivos indicadores empíricos. 
Enfocamos particularmente os materiais curriculares educativos de Matemática do 
Programa Pacto/PNAIC em suas proposições para o bloco de conteúdos grandezas e 
medidas. Adotamos a pesquisa qualitativa de objetivo exploratório, tendo como 
metodologia a análise documental. Os resultados indicam que, em sua maioria, os 
materiais analisados correspondem satisfatoriamente aos indicadores observados. 
 
Palavras-chave: Grandezas e Medidas. Critérios de Idoneidade Didática. Materiais 

Curriculares Educativos.  

 

ABSTRACT  

In this article we present an analysis of the didactic-mathematical treatment given to 

the contents of the Magnitudes and Measurements axis in the curricular educational 

materials of the Pacto/PNAIC program under the Enfoque Ontossemiótico do 

Conhecimento e Instrução Matemática (EOS) Didactic Appropriateness Criteria. 

Thus, we turn to the studies of Godino and collaborators, which present us with the 

possibilities of analysis through epistemic, ecological, cognitive, affective, 

interactional and mediational dimensions and their respective empirical indicators. 

We focus in particular on the curricular educational materials of mathematics of the 

Pacto/PNAIC Program in their propositions for the magnitudes and measures 

contents We adopted qualitative research with exploratory objective, having 

documentary analysis as methodology. The results indicate that mostly the analyzed 

materials correspond satisfactorily to the observed indicators. 

Keywords: Magnitudes and Measurements. Didactic Appropriateness Criteria. 

Educational Curricular Materials.  
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INTRODUÇÃO  

 

Desde muito cedo, habituamos a medir, mesmo sem ter consciência desse 

processo. Quando comparamos nossa altura com a de alguém ou o nosso palmo com 

o de outra pessoa, estamos, na verdade, fazendo comparação com algo da mesma 

espécie. De forma geral, medir é comparar, e o resultado dessa comparação, expresso 

por um número, é a medida, e é por meio da relação entre esta e o número que o 

aluno irá ampliar seu domínio numérico. De modo geral, o conceito de medida 

possui características desencadeadoras para o pensamento matemático (CUNHA, 

2008). 

Nesse sentido, compreendemos a relevância do ensino de grandezas e 

medidas em todos os níveis de escolaridade para o desenvolvimento do pensamento 

matemático e ressaltamos a sua contribuição para a atuação cidadã. À luz desse 

entendimento investigamos então o tratamento didático-matemático dado aos 

conteúdos do eixo Grandezas e Medidas nos materiais curriculares educativos (MCE) 

do Programa de Formação de Professores Pacto/PNAIC, utilizando como ferramenta 

de análise os Critérios de Idoneidade Didática. Ainda justificamos a escolha deste 

objeto de estudo, considerando a atuação da pesquisadora na formação dos 

professores do Programa. 

Entendemos como MCE, aqueles materiais que são constituídos considerando 

a aprendizagem de alunos e professores. Deste modo se diferencia dos tradicionais 

guias pedagógicos que enfocam principalmente a aprendizagem dos estudantes 

(DAVIS; KRAJCIK, 2005; OLIVEIRA, 2016). 

Os Critérios de Idoneidade Didática (CID) que estão propostos no contexto do 

Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS) servem 

como norte na avaliação de processos de ensino e aprendizagem da Matemática, de 

materiais didáticos, na organização de cursos de formação de professores, dentre 

outros. A Idoneidade Didática é enfocada como um processo de ensino e de 

aprendizagem adequado, articulado e coerente com as seis dimensões ou critérios: 

Epistêmico, Cognitivo, Emocional, Interacional, Mediacional e o Ecológico; todos eles 

oferecem um conjunto de indicadores empíricos observáveis que possibilitam aferir o 
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grau de adequação de seus componentes num processo de estudo (GODINO; FONT; 

WILHELMI, 2008; GODINO, 2011). 

Este artigo está organizado por esta breve introdução, seguida por uma 

pequena revisão de literatura contextualizando o Programa Pacto/PNAIC, seus 

materiais, Grandezas e Medidas e os Critérios de Idoneidade Didática; o 

desenvolvimento metodológico da pesquisa; a análise e discussão dos dados; e por 

fim tecemos nossas conclusões sobre o estudo realizado. 

 

O Programa Pacto/PNAIC e os materiais de Matemática 

 

Ao visar atender às demandas educacionais para Alfabetização e formação de 

professores alfabetizadores, o Governo Federal implementa o Programa Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), por meio da portaria nº 867 de 

julho de 2012, e reafirma o seu compromisso com estados e municípios, em assegurar 

a alfabetização das crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental.  

O Programa se apoia em ações integradoras, entre elas a oferta de um curso de 

formação continuada para os docentes do Ciclo de Alfabetização45, distribuição de 

materiais didáticos e pedagógicos, referências curriculares, jogos e acervo de 

literatura infantil, realização de avaliações externas periódicas e atuação na gestão, 

controle e mobilização social, sendo estas responsabilidades compartilhadas entre a 

União e os entes federados (BRASIL, 2012b).  

Na Bahia ocorreu um movimento semelhante em 2011, a partir do Decreto 

Estadual 12.792/2011 (BAHIA, 2011) que criou o Programa Estadual de 

Alfabetização na Idade Certa (PACTO). Assim como o Programa Nacional, este tem 

como objetivo a pactuação com os municípios visando a alfabetização dos estudantes 

até os oito anos. Contudo, apesar das semelhanças em sua estrutura e objetivos, os 

dois programas atuaram simultaneamente em 2013 e 2014, tanto na formação 

continuada quanto nas demais ações. Em 2015 ocorre a integração e passam a se 

chamar localmente de Pacto/PNAIC.  

                                                           
45 Nomenclatura utilizada para identificar os três primeiros anos do Ensino Fundamental. 
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Neste estudo nos interessa especificamente a ação de distribuição de materiais 

e formação de professores; deste modo dirigiremos nosso foco para eles. Em relação 

aos materiais nos ocuparemos da análise do Caderno de Formação referente a 

Grandezas e Medidas (BRASIL, 2014) e à Proposta Didática de Alfabetização 

Matemática (PDAM) – Ano 1, utilizados no contexto dos Programas Pacto/PNAIC. 

 

Materiais Curriculares Educativos do Programa Pacto/PNAIC 

 

Materiais Curriculares Educativos tem sido foco de estudos e discussões na 

literatura internacional (SCHENEIDER; KRAJCIK, 2002; DAVIS; KRAJCIK, 2005; 

REMILLARD, 2005), assim como no âmbito nacional (OLIVEIRA, 2016; SANTANA, 

2015; AGUIAR; OLIVEIRA, 2014; SILVA, 2013). Para estes autores, os Materiais 

Curriculares são educativos quando em sua estrutura existem elementos que apoiam 

e possibilitam ao mesmo tempo a aprendizagem dos alunos e dos professores. 

Nessa perspectiva,  

O significado do termo Materiais Curriculares Educativos difere do atribuído a 
Materiais Curriculares. Esse último refere-se àqueles materiais designados 
para apoiar a aprendizagem de estudantes, enquanto os Materiais 
Curriculares Educativos visam apoiar, além da aprendizagem de estudantes, o 
saber-fazer dos professores, possibilitando também sua aprendizagem 
(OLIVEIRA, 2016, p. 161). 

Deste modo, os MCE se diferenciam dos habituais guias de orientação para 

professores, pois esses guias contêm suporte para as estratégias de ensino, porém não 

há um olhar para a aprendizagem do professor. Assim, o termo “educativo” é 

utilizado quando atribui ao professor a condição de “aprendiz“ (DAVIS; KRAJCIK, 

2005).  

Para Remillard (2005), os MCE significam mais do que um conjunto de tarefas 

ou roteiros de aula. Destarte, é insuficiente dispor aos docentes tarefas e textos para 

serem desenvolvidos em suas aulas; é necessário conter subsídios que possam ser 

educativos para eles. Nesse sentido, Scheneider e Krajcik (2002) sugerem que os 

materiais podem apresentar descrições da prática em sala de aula, descrição 

minuciosa de uma aula, ou ainda trazer as possíveis respostas dos estudantes, 

sugestões de vídeos, sequências didáticas, links de acesso a sites, entre outros. 
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É nesse contexto que localizamos os materiais do Pacto/PNAIC, pois em sua 

proposição abarca orientações, relatos e sequências que colaboram para o 

desenvolvimento do professor. Assim, neste estudo, os consideramos como Materiais 

Curriculares Educativos.  

Quando falamos dos materiais46 do Pacto/PNAIC, estamos nos referindo aos 

Cadernos de Formação47 do PNAIC (Etapa 2014), especialmente o volume 6 que 

dedicou atenção ao bloco de conteúdos Grandezas e Medidas e ao conjunto Proposta 

Didática de Alfabetização Matemática48, distribuídos no âmbito do Pacto Estadual. 

Outrossim, damos maior atenção às proposições referentes a Grandezas e Medidas.  

Os Cadernos de Formação do PNAIC foram elaborados considerando auxiliar 

os envolvidos (Formadores49, Orientadores de Estudo50 e Professores Alfabetizadores51) no 

curso de formação continuada oferecido no âmbito do Programa, uma vez que 

apresenta suporte teórico-metodológico e sugestões para as atividades, relatos de 

experiências, sempre respeitando os tempos e experiências de cada grupo, não se 

estabelecendo como único recurso (BRASIL, 2014).  

O material foi constituído por 8 volumes52, observando os blocos/eixos de 

conteúdo da Matemática e explorou as seguintes temáticas: i. Organização do Trabalho 

Pedagógico; ii. Quantificação, Registros e Agrupamentos; iii. Construção do Sistema de 

Numeração Decimal; iv. Operações na Resolução de Problemas; v. Geometria; vi. Grandezas e 

                                                           
46 No decorrer do texto utilizaremos o termo material/materiais para nos referirmos ao Material 

Curricular Educativo – MCE. 

47 Material elaborado por acadêmicos e pesquisadores da área da educação e formação de professores 
para serem utilizados como subsídio para a formação no âmbito do curso. Na etapa 2014, quando 
ocorreu a formação em Matemática, a elaboração do material esteve sob a coordenação da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) (MINDIATI, 2015). 

48 Material de autoria das professoras e pesquisadora Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana, Fernanda 
de Oliveira Soares Taxa Amaro, Ana Virgínia Almeida Luna, Roberta D'Angela Menduni Bortoloni 
e Ana Paula Perovano.   

49 Docentes com comprovada experiência na formação de professores, selecionados e orientados pelas 
universidades de cada região, sendo responsáveis pela formação dos Orientadores de Estudo 
(BRASIL, 2012b). 

50 Docentes das redes municipais, selecionados mediante critérios estabelecidos pelo MEC, dentre eles: 
ser professor efetivo, ter atuado nas séries iniciais e possuir experiência na formação de professores 
(BRASIL, 2012b). 

51 Professores que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental.  

52 Os cadernos foram organizados em seis seções: “Iniciando a Conversa”, “Aprofundando o Tema”, 
“Compartilhando”, “Para saber Mais”, “Sugestões de Atividades para os Encontros em Grupos”, 
“Atividades para Casa e Escola” (BRASIL, 2014). 
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Medidas; vii. Educação Estatística; viii. Saberes Matemáticos e Outros Campos do Saber. 

Além destes, também foram disponibilizados os cadernos: Apresentação (descrita a 

proposta), Educação Inclusiva e Educação Matemática no Campo e Jogos na Alfabetização 

Matemática (orientações e encarte). 

O conjunto “didático-pedagógico” Alfabetização Matemática (PDAM) foi 

inserido no contexto do Programa Pacto Estadual, no ano de 2013, e contemplava 

inicialmente os alunos do 1º ano. O material é composto por: manual do professor, 

caderno do professor (jogos, fichas e montagens), cartazes didáticos do professor, 

caderno de atividades do aluno, caderno do aluno (jogos, fichas, montagem). Em 

2014 iniciou-se a formação e distribuição do material para todos os municípios que 

aderiram à proposta (MIRANDA, 2016).  

 

As Grandezas e Medidas 

 

Grandezas são determinadas mediante as caraterísticas dos objetos. Isto é, 

quando definimos uma característica para um objeto é possível confrontá-las 

segundo esse atributo. Para definir o valor de uma grandeza, é preciso determinar 

uma característica, conforme outro objeto da mesma categoria, pois elas variam de 

acordo ao seu grupo. Deste modo, ao compará-las estamos medindo, e o resultado 

desse ato pode ser expresso por um número ou uma unidade de medida (CUNHA, 

2008; MORAIS; TELES, 2013). 

As Grandezas e Medidas estão presentes em nosso cotidiano; além disso, 

compõem a relação de conhecimentos indispensáveis à atuação de diversos 

profissionais. Deste modo, é um bloco de conteúdos que tem a sua importância 

reconhecida para o ensino e aprendizagem. Segundo Lima e Bellamain (2010), devido 

a sua relevância social, a falta de conhecimento nesse campo da Matemática, pode 

limitar a atuação plena das pessoas na sociedade e no exercício da sua cidadania. 

Assim, as Grandezas e Medidas estão no rol de conteúdos que compõem as 

propostas para ensino de Matemática no Ciclo de Alfabetização53, e demais etapas de 

                                                           
53 Nomenclatura utilizada para identificar os três anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, 

conforme a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. 
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escolarização, conforme indicam documentos que apresentam as orientações 

curriculares nacionais, entre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1997) ainda em vigência e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017), documento em divulgação e estudo nas redes de ensino.   

No PCN o bloco de conteúdo Grandezas e Medidas é caracterizado como de 

importante implicação social e incontestável caráter prático e utilitário. Ressaltamos 

ainda sua relevância para o currículo, pois observa a aplicação do conhecimento 

matemático no dia a dia. Explorar tarefas desse bloco de conteúdos propicia a 

percepção de conceitos de espaço e forma, números e operações, proporcionalidade, 

dentre outros (BRASIL, 1997). 

Especificamente para Ciclo de Alfabetização temos o documento “Elementos 

Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos e Objetivos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização das crianças brasileiras 

em idade escolar”54 (BRASIL, 2012a), utilizado no contexto do PNAIC e que 

apresenta orientações para o ensino de Grandezas e Medidas, pontuando conceitos e 

objetivos de aprendizagem que precisam ser contemplados nos três anos desta etapa 

de ensino. 

No MCE Caderno de formação – Grandezas e Medidas (BRASIL, 2014) estão 

atendidas as orientações curriculares nacionais em vigência no período da sua 

elaboração, entre eles os PCN e os que trazem os Elementos Conceituais e 

Metodológicos dos Direitos de Aprendizagem. Assim, traz em seu texto a 

recomendação que as crianças do Ciclo de Alfabetização experimentem, no cotidiano 

escolar, situações lúdicas envolvendo os distintos tipos de grandezas, entre os quais: 

comprimento, massa, capacidade, temperatura e tempo. Além disso, ressalta a 

importância do uso do próprio corpo como referência no ato de medir, e a relevância 

do uso e criação de jogos e suportes literários que utilizem elementos do universo 

das medidas (BRASIL, 2014). 

Em relação ao material da PDAM, este foi organizado tendo como base 

documentos oficiais distribuídos pelo MEC, a exemplo do Referencial Curricular 

                                                           
54 Documento elaborado MEC em parceria com pesquisadores e professores da Educação Básica e IES 

e insere-se num movimento amplo de reflexão sobre o currículo. Está atrelado à política 
governamental que institui PNAIC (BRASIL, 2012b). 
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Nacional da Educação Infantil (RCNEI) e PCN. Destarte, sua concepção aponta que 

trabalhando o número em sua função de medir, potencialmente contemplará o bloco 

de conteúdos de Grandezas e Medidas. Assim, considera o uso de estratégias 

diversas para comparar grandezas, visando possibilitar às crianças as primeiras 

aproximações com medidas de comprimento, massa, volume e tempo, utilizando 

unidades convencionais e não-convencionais (SANTANA et al., 2013). 

 

Critérios de Idoneidade Didática 

 

Os Critérios de Idoneidade Didática (CID), suas dimensões e indicadores 

foram desenvolvidos no contexto do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e da 

Instrução55 Matemática, (EOS), mediante estudos e trabalhos propostos por Godino, 

Contreras e Font (2006); Godino, Batanero e Font (2008) Godino, Font e Wilhelmi 

(2008); Godino (2011), dentre outros colaboradores.  

O EOS é um marco teórico surgido em meio de investigações da Educação 

Matemática, desejando promover a articulação entre diferentes perspectivas 

teóricas56 do conhecimento matemático, ensino e aprendizagem. Assim sendo, 

assume uma concepção global, considerando as diversas dimensões implicadas ao 

ensino da Matemática e as suas relações (GODINO, 2011).  

Segundo Godino (2011) a Idoneidade Didática de um processo de ensino em 

Matemática é definida pela articulação coerente e sistêmica de seis dimensões: 

Epistêmica, Cognitiva, Interacional, Mediacional, Afetiva e Ecológica. Elas podem ser 

observadas segundo diferentes graus de adequação (alto, médio e baixo), conforme 

representação do hexágono na Figura 13.  

 

                                                           
55 No EOS a Instrução Matemática se refere a um processo de estudo matemático. Isto é, um processo 

de ensino aprendizagem de conteúdos próprios da matemática estruturado no contexto dos 
sistemas didáticos (GODINO; FONT; WILHELMI, 2006). 

56 Teoria das Situações Didáticas (BROUSSEAU, 1986-1997), Teoria dos Campos Conceituais 
(VERGNAUD, 1990), Teoria do Antropológico do Didático (CHEVALLARD, 1992-1999) dentre 
outras.  
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Figura 13 − Componentes da Idoneidade Didática 

 

Fonte: Godino (2011, p. 6). 

A Figura 13 apresenta os elementos que compõem a Idoneidade Didática. O 

hexágono regular (externo) corresponde à análise da adequação de um processo de 

estudo planejado ou executado, supondo-se um grau máximo das adequações, e o 

hexágono irregular (interno) configura as adequações de fato alcançadas na 

efetivação desse processo de estudo (GODINO, 2011). 

Ainda segundo o autor, as dimensões Epistêmica (institucional) e Cognitiva 

(pessoal) estão localizadas na base do hexágono, pois no processo de ensino e 

aprendizagem correspondem aos conhecimentos específicos. A Epistêmica e 

Ecológica, correspondem a pressupostos antropológicos e/ou socioculturais; a 

Cognitiva e Emocional, aos pressupostos semióticos e; a Interacional e Mediacional à 

perspectiva socioconstrutivista. Destarte, esse modelo também fornece as principais 

categorias do conhecimento didático-matemático (GODINO, 2009; PINO-FAN; 

GODINO, 2015). 

Godino (2009) emprega o termo conhecimento didático-matemático para se 

referir ao conjunto de conhecimentos e habilidades profissionais do professor e inclui 

nela o conhecimento didático, contemplando a perpectiva de ensino e conhecimento 

de conteúdo matemático, que corresponde ao conhecimento dos fundamentos da 

disciplina e como devem ser aplicadas ao conteúdo matemático para sua difusão e 

comunicação em diferentes níveis de ensino, ou seja, o didático e o matemático 

coadunam.  
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As dimensões do CID oferecem elementos que viabilizam a avaliação do 

conhecimento didático-matemático dos docentes e sublinha que esses construtos 

teóricos podem ser úteis para orientar a prática dos professores, bem como 

ferramenta de análise que viabilizam a descrição de um processo de ensino e 

aprendizagem matemática ou o entendimento das ocorrências do contexto da sala de 

aula e do processo de ensino e aprendizagem da Matemática (GODINO, 2009, 2012). 

Os CID ainda podem ser utilizados na análise do processo de ensino planejado 

ou implementado, na idealização ou desenvolvimento de uma proposta de ensino 

pontual ou anual, no desenvolvimento de um curso de professores ou proposta 

curricular, na análise de materiais curriculares de Matemática, dentre outros 

(GODINO; BATANERO; FONT, 2008).  

Contudo, alcançar a Idoneidade Didática em um processo de estudo, bem 

como em sua avaliação, é muito complexo, pois se trata de processo multifacetado, 

com características nem sempre observáveis, sendo necessária a utilização de 

indicadores empíricos57 para analisá-los. Deste modo, são estabelecidos componentes 

e indicadores para cada uma das dimensões que podem servir como referência na 

avaliação ou elaboração de processos de ensino, entre outros (GODINO, 2011), 

conforme serão apreciados em nossas análises. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo está caracterizado como uma pesquisa qualitativa com objetivo 

exploratório. Para desenvolvê-lo adotamos como metodologia a pesquisa 

documental, uma vez que na investigação utilizamos materiais que ainda não foram 

analisados na perspectiva por nós adotada (GIL, 2002). Os instrumentos utilizados 

foram os MCE do Programa Pacto/PNAIC na Bahia, Caderno de Formação do 

PNAIC vol. 6 – Grandezas e Medidas (BRASIL, 2014) e a Proposta Didática de 

Alfabetização Matemática (PDAM) para o 1º do Ensino Fundamental (SANTANA et 

                                                           
57 Mais informações referentes aos componentes e indicadores empíricos consultar: GODINO, J. 

Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
CIAEM-IACME, 13, Recife, 2011. Disponível em: 
<http://www.ugr.es/~jgodino/eos/jdgodino_indicadores_idoneidad.pdf>.  
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al., 2013). Na coleta dos dados empregamos a técnica de análise documental que, na 

sequência, foram apreciados e interpretados, utilizando como método a Análise de 

Conteúdo em suas três etapas: pré-análise, exploração do material e o tratamento, 

inferência e interpretação dos dados (BARDIN, 2016).  

No percurso da análise e constituição das categorias, recorremos aos mesmos 

critérios de Idoneidade Didática em estudo. Deste modo, utilizamos as dimensões e 

seus respectivos indicadores empíricos agrupados em três categorias, a saber: 

Epistêmico/Ecológico (referente ao currículo), Cognitivo/Afetivo (referente à 

aprendizagem) e Mediacional/Interacional (referente ao ensino). Em seguida, 

organizamos um quadro síntese dispondo os componentes e indicadores de cada 

dimensão por nós adaptados e que serviram como orientação para análise do MCE 

(GODINO, 2009, 2011). Para organização e melhor compreensão cada componente 

recebeu as especificações: Contemplado Satisfatoriamente (CS), Contemplado 

Parcialmente (CP) e Não Contemplado (NC).  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este tópico está organizado em dois momentos: no primeiro, análise dos MCE 

segundo a sua organização didática e o tratamento dado ao bloco de conteúdos 

Grandezas e Medidas; no segundo momento, a análise conforme as dimensões e os 

indicadores do CID. 

 

A organização didática e tratamento do conteúdo Grandezas e Medidas no 
material do Pacto/PNAIC 
 

O MCE Caderno de Formação - Grandezas e Medidas está organizado em 

cinco (5) seções: Iniciando a Conversa, Aprofundando o Tema, Compartilhando, Para 

saber Mais, Sugestões de Atividades para os Encontros em Grupos, Atividades para 

Casa e Escola (BRASIL, 2012b) e configurado com abordagens, sequências didáticas e 

encaminhamentos teóricos, objetivando apresentar aos docentes possibilidades de 

desenvolver sua prática de maneira adequada ao explorar as Grandezas e Medidas, 

em diferentes contextos (BRASIL, 2014).  
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Temas como “Grandezas e Medidas a partir do universo infantil”, “A medida 

em nossas vidas”, “A importância de ensinar grandezas e medidas”, “A feira e as 

cuias”, “Valor monetário”, dentre outros, são apresentados em forma de textos que 

trazem conceitos relativos ao bloco de conteúdos e são ilustrados com relatos de 

experiência de docentes que tiverem experiências exitosas em suas classes 

explorando-os. Além disso, são compartilhadas sequências didáticas que exploram a 

temática em diferentes contextos, conforme observamos nas Figuras 14 e 15.  

Figura 14 − Explorando conceitos por meio de leitura de relatos de experiência 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 28). 

Figura 15 − Proposta de sequência didática para vivenciar na formação 

 

Fonte: Brasil (2014, p.  63). 

O material ainda apresenta ao docente sugestões de leituras, vídeos e sites que 

podem ser utilizados por eles em outros momentos e assim dar continuidade aos 

estudos referentes à temática. Além disso, são solicitadas atividades para casa, 

visando colocar em prática o que foi discutido na formação e gerar reflexões que 

podem ser retomadas em encontros posteriores. Seguindo a orientação da proposta 

do programa, o MCE de Grandezas e Medidas é utilizado em apenas 12 horas/aula 

de formação.  
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Nesse sentido, reconhecemos a importância de oferecer ao docente materias 

que ilustrem situações de aula, pois facilitam a compreensão e inspiram na realização 

de suas próprias ações. Segundo Godino et al. (2013), seria importante que o 

professor tivesse diretrizes que facilitassem a elaboração e operacionação de suas 

atividades, pois apoiaria a reflexão sistemática sobre o ensino e aprendizagem de 

blocos de conteúdos específicos. 

O MCE foi desenvolvido baseado no documento “Elementos Conceituais e 

Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do 

Ciclo de Alfabetização”. O documento está disposto em duas partes: Fundamentos 

Gerais do Ciclo de alfabetização e Direitos e Objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento por área de conhecimento, no qual estão definidos os direitos de 

aprendizagens e os eixos que estruturam esses direitos, bem como os diferentes 

objetivos de aprendizagem de cada um (BRASIL, 2012a).  

Assim, o MCE de Grandezas e Medidas desenvolve suas discussões em volta 

dos objetivos gerais de aprendizagem do eixo, desejando oferecer aos docentes 

subsídios para o planejamento do seu trabalho, visando contemplá-los. Para 

Frangella (2016), os direitos à aprendizagem, apresentados por meio de objetivos, 

orientam o trabalho desenvolvido no âmbito do Programa. Contudo, embora eles 

não apresentem diretamente uma proposição curricular, constituem o currículo, pois 

delineiam formas de ensinar/aprender e planejamento para alcançar os objetivos. 

Na análise do MCE Alfabetização Matemática, distribuído pelo governo do 

estado da Bahia e utilizado nas classes do 1º ano do Ensino Fundamental no contexto 

do Programa, consideramos a proposta didática do professor, por esta ter o objetivo 

de orientar o desenvolvimento das atividades de ensino realizadas pelo docente em 

sua classe e apresentar as orientações didáticas para o uso do material.  

O material está organizado em quatro etapas, cada uma corresponde a dois 

meses de aula ou uma unidade didática (oito semanas), sendo que a cada semana 

utiliza-se a proposta em três dias, organizando cada aula em três momentos. Os 

conceitos e conteúdos matemáticos são explorados visando estabelecer a 

comunicação entre os blocos de conteúdos indicados pelo PCN (1997), assim como o 

avanço linear dos conteúdos observando um foco a cada dia (SANTANA et al., 2013). 
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As atividades propostas para cada dia da semana visam contribuir para a 

construção dos conhecimentos matemáticos das crianças e estão organizadas em três 

momentos: Matematizar com Jogos e Desafios, Matematizar na Roda de Conversa e 

Matematizar com Registros.  

No material do docente cada “Tempo” é descrito com objetivos, orientação 

didática e indicação dos suportes didáticos, em sua maioria disponibilizados no 

Caderno do Professor – Jogos, fichas e montagem ou Cartazes didáticos do professor, 

conforme Figura 16. Deste modo, norteia-se a organização do planejamento no 

contexto da sua classe e a execução do mesmo.  

 

Figura 16 − Orientação para o docente no MCE analisado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santana et al. (2013, p. 21). 

Como já citado anteriormente, observamos que tanto o MCE, Caderno de 

Formação do PNAIC referente a Grandezas e Medidas e distribuídos pelo MEC, 

quanto a Proposta de Alfabetização Matemática distribuído pelo estado da Bahia 

utilizados no contexto dos Programas Pacto/PNAIC, apesar de sua distinta 

estrutura, foram fundamentados em documentos curriculares de abrangência 

nacional, correspondendo aos objetivos previstos. 

No Quadro 7 é possível observar os direitos gerais de aprendizagem previstos 

para o Ciclo de Alfabetização e que serão introduzidos no trabalho do ano 1, 

referente a Grandezas e Medidas e compará-los aos que são delimitados no PCN e 

estão contemplados na Proposta de Alfabetização Matemática.  
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Quadro 7 − Proposições curriculares para grandezas e medidas dos MCE analisados 

PCN Direitos de Aprendizagem58 PDAM – ANO 1 

Comparação de grandezas de 
mesma natureza, por meio de 
estratégias pessoais e uso de 
instrumentos de medida 
conhecidos — fita métrica, 
balança, recipientes de um litro, 
etc. 

Experimentar situações cotidianas 
ou lúdicas, envolvendo diversos 
tipos de grandezas: comprimento, 
massa, capacidade, temperatura e 
tempo. 

Etapa 1 – Medida de 
Tempo (unidade semana, 
mês e ano) 

  Construir estratégias para medir 
comprimento, massa, capacidade e 
tempo, utilizando unidades não 
padronizadas e seus registros; 
compreender o processo de 
medição, validando e aprimorando 
suas estratégias. 

Etapa 2 – Reconhecer a 
noção de tempo como 
grandeza (foco nos dias 
da semana e os meses) 

 Reconhecer os diferentes 
instrumentos e unidades de 
medidas correspondentes. 

Etapa 3 – Realizar 
estimativa, com 
julgamentos quantitativos 
e inferências; 
- Ler e interpretar 
enunciados com mais de 
uma solução, sem 
solução, com excesso de 
dados e de lógica; 
- Resolver e formular 
situações-problema com 
ênfase nas operações de 
adição e subtração. 
 

 Selecionar e utilizar instrumentos 
de medida apropriados à grandeza 
(tempo, comprimento, massa, 
capacidade), com compreensão do 
processo de medição e das 
características do instrumento 
escolhido. 

Etapa 4 – Realizar 
estimativa, com 
julgamentos quantitativos 
e inferências; 
- Resolver e formular 
situações-problema com 
ênfase nas operações de 
adição e subtração. 

 Comparar grandezas de mesma 
natureza, por meio de estratégias 
pessoais e uso de instrumentos de 
medida conhecidos — fita métrica, 
balança, recipientes de um litro etc. 

 

 Ler resultados de medições 
realizadas pela utilização dos 
principais instrumentos de 
medidas: régua, fita métrica, 
balança, recipiente graduado. 

 

 Produzir registros para comunicar 
o resultado de uma medição. 

 

                                                           
58 Extraído do documento “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino 
Fundamental” (BRASIL, 2012b).  
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 Comparar comprimento de dois 
ou mais objetos de forma direta 
(sem o uso de unidades de 
medidas convencionais) para 
identificar: maior, menor, igual, 
mais alto, mais baixo etc. 

 

 Identificar a ordem de eventos em 
programações diárias, usando 
palavras como: antes, depois etc. 

 

 Reconhecer a noção de intervalo e 
período de tempo para o uso 
adequado na realização de 
atividades diversas. 

 

 Construir a noção de ciclos por 
meio de períodos de tempo 
definidos através de diferentes 
unidades: horas, semanas, meses e 
ano. 

 

Identificação de unidades de 
tempo — dia, semana, mês, 
bimestre, semestre, ano — e 
utilização de calendários. 

Identificar unidades de tempo — 
dia, semana, mês, bimestre, 
semestre, ano - e utilizar 
calendários e agenda. 

 

Relação entre unidades de tempo 
— dia, semana, mês, bimestre, 
semestre, ano. 

Estabelecer relações entre as 
unidades de tempo — dia, semana, 
mês, bimestre, semestre, ano. 

 

Leitura de horas, comparando 
relógios digitais e de ponteiros. 

Leitura de horas, comparando 
relógios digitais e de ponteiros. 

 

 Estimar medida de comprimento, 
massa, capacidade, temperatura e 
tempo. 

 

 Comparar intuitivamente 
capacidades de recipientes de 
diferentes formas e tamanhos. 

 

Identificação dos elementos 
necessários para comunicar o 
resultado de uma medição e 
produção de escritas que 
representem essa medição. 

Identificar os elementos 
necessários para comunicar o 
resultado de uma medição e 
produção de escritas que 
representem essa medição. 

 

Reconhecimento de cédulas e 
moedas que circulam no Brasil e 
de possíveis trocas entre cédulas 
e moedas em função de seus 
valores. 

Reconhecer cédulas e moedas que 
circulam no Brasil e de possíveis 
trocas entre cédulas e moedas em 
função de seus valores em 
experiências com dinheiro em 
brincadeiras ou em situações de 
interesse das crianças. 

 

Fonte: Elaboração própria adaptada de Brasil (1997, 2012a) e Santana et al. (2013).  

Observamos no Quadro 7 que os Objetivos dos Direitos de Aprendizagem 

foram ampliados em relação ao que está proposto no PCN, denotando cuidado em 

delinear as grandezas a serem ensinadas e as habilidades relativas a cada uma delas. 

Deste modo, a proposta apresenta mais detalhes em relação ao ensino das Grandezas 



130 

 

e Medidas no Ciclo de Alfabetização, como é observado no MCE Caderno 6 – 

Grandezas e Medidas. Nesse contexto também observamos que, apesar da PDAM 

(ano 1) ter sido elaborada antes da divulgação dos Direitos de aprendizagem, na 

organização do material há uma aproximação com esses objetivos, ainda que se 

restrinja a explorar conceitos de tempo. 

O fato de a organização dos conteúdos ocorrer em blocos não impede que se 

estabeleçam relações entre eles; no caso das Grandezas e Medidas também há ligação 

como outros campos matemáticos, como é o caso da geometria, da álgebra e da 

aritmética, além da afinidade com outras áreas de conhecimento. Deste modo, “as 

crianças terão melhores condições de aprender o significado dos diferentes 

conteúdos se conseguirem perceber diferentes relações entre si” (BRASIL, 1997, p. 

66). Deste modo, percebemos nos materiais analisados o cuidado em promover essa 

interlocução, pois tanto nos relatos de experiência, sequências didáticas e leituras, 

quanto na orientação didática dada ao docente isso se evidencia. 

É importante considerar a diversificação das unidades de medida 

referenciando-se inicialmente as partes do corpo, como o pé, palmo e ampliando para 

objetos do seu contexto, um lápis, palitos, barbante, até convergir em outras etapas, 

para o estudo do metro, seus múltiplos e submúltiplos, como está indicado nos 

objetivos previsto nos materiais.  

Destarte, o ensino de Grandezas e Medidas nos anos iniciais deverá 

fundamentar o desenvolvimento de futuros conhecimentos desses conceitos e, para 

isso, precisa permitir que as concepções das crianças sejam externadas, reiteradas ou 

modificadas. Ainda, se fundamenta em sua função social, técnica e científica, 

justificando sua ligação com outras áreas de conhecimento e sua interdependência 

com outros saberes da Matemática (LIMA; BELLAMAIN, 2010; SOUZA, 2016).  

 
Tratamento didático-matemático dado às Grandezas e Medidas no MCE do 
Pacto/PNAIC considerando os CID 
 

Aqui consideraremos os Critérios de Idoneidade Didática do EOS agrupados 

em três categorias de análise, observando o tratamento didático-matemático dado 

aos conteúdos das Grandezas e Medidas no MCE do Pacto/PNAIC.  
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1. Dimensão Epistêmica/Ecológica – (conteúdo matemático)  

 

Nessa categoria, observamos na dimensão Epistêmica se os conteúdos 

implementados (pretendidos) no material representam, de maneira 

idônea/adequada, os conteúdos de referência, como a matemática institucional está 

veiculada ao currículo e como isso se confirma no uso da linguagem, procedimentos, 

definições, propriedades e argumentos matemáticos. Quanto à dimensão Ecológica 

analisamos a adequação da proposta do MCE ao projeto educativo da escola 

(currículo), bem como as diretrizes curriculares e as considerações ao contexto social 

(GODINO et al., 2006; GODINO, 2009). Para isso tomamos como referência os 

indicadores apontados pelos autores e organizados por nós no Quadro 8: 

Quadro 8 − Categoria: Idoneidade epistêmica/ecológica 

Indicadores C. S. C.P. N.C. 

1-Existe uma quantidade representativa e articulada de 
situações de contextualizações e proposições de situações 
problematizadoras. 

X   

2- Utiliza diferentes expressões matemáticas (verbais, gráficas, 
simbólicas...), traduções e conversões entre elas, como 
linguagem adequada ao público que se destina. 

X   

3- As definições, orientações e procedimentos são claros e 
adaptados ao nível educacional destinado, permitindo a 
construção de novos conhecimentos.  

X   

4- Há situações que oportuniza ao aluno discutir objetos 
matemáticos (problemas, definições, proposições, etc.) 
relacionando-os. 

X   

5- Há correspondência entre os conteúdos dispostos no 
material e as diretrizes curriculares.  

X   

6- Explora conteúdos que colaboram para a formação social 
dos estudantes, contemplando a formação de valores e o 
pensamento crítico. 

X   

7- Orienta a prática da interdisciplinaridade. X   

Fonte: Elaboração própria adaptada de base Godino et al. (2013). 

Inferimos pelo Quadro 8 que os MCE analisados parecem contemplar 

satisfatoriamente os itens observados em sua avaliação. Deste modo, 

compreendemos que em sua constituição foram observados aspectos que contribuem 

para a qualidade do trabalho docente e da sua formação. 

Godino et al. (2013) inferem que a Idoneidade Epistêmica será alcançada num 

processo formativo quando, em sua organização, prever e considerar os 

conhecimentos que o docente/estudante tem em relação ao conteúdo especializado e 
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à variedade de situações problemas, linguagem adequada, composições, 

argumentações e conexões. Isto, sempre considerando o nível educacional em que 

professor exerce seu trabalho e as articulações que estabelece com o nível educacional 

seguinte.  

Ainda segundo os autores, a Idoneidade Ecológica será alcançada quando ao 

docente forem oferecidas condições de acesso à leitura e discussão de fontes 

documentais, relatos de experiência e sequências didáticas que contemplem a 

inovação, a interdisciplinaridade, o desenvolvimento de pensamento crítico e valores 

democráticos por meio da Matemática. Nesse contexto, no MCE analisado 

encontramos elementos que indicam a utilização desse recurso em sua organização, 

conforme observamos nas Figuras 17 e 18. 

Figura 17 − Leitura informativa destinada ao docente 

 

 

 

 

                                                  
                                                     
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Santana et al (2013, p. 26). 

 

Figura 18 − Abordagem do tema explorando um relato de experiência 
  

 
 

 

 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 7). 
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Nessa perspectiva, consideramos que os materias analisados apresentam 

aspectos que correspondem satisfatoriamente a Idoneidades epistêmico/ecológica e 

colabora para a formação dos professores que os utiliza em suas práticas.  

 

2. Dimensão Cognitiva/Afetiva 

 

Na avaliação da dimensão Cognitiva, considera-se em que medida os 

conteúdos implementados (pretendidos) estão apropriados ao nível de 

desenvolvimento dos estudantes e se o uso de seus indicadores possibilita ao docente 

interpretá-los como conhecimento especializado do conteúdo em relação à 

aprendizagem dos estudantes. 

Ao mesmo tempo, a dimensão Afetiva avalia o nível de envolvimento, 

interesse e motivação dos estudantes no processo de estudo, bem como abarca 

atitudes, emoções, afetos e motivações em relação aos objetos matemáticos (GODINO 

et al., 2006, 2013). 

Deste modo, os diferentes indicadores da dimensão cognitivo-afetiva dos 

processos de ensino de matemática exposta no Quadro 9, servem como instrumento 

para a análise do MCE. 

Quadro 9 − Idoneidade cognitivo/afetiva 

Indicadores C. S. C.P. N.C 

1. Considera os conhecimentos prévios dos estudantes.  X   

2. As tarefas estão adequadas ao nível de desenvolvimento 
a quem estão destinadas. 

 X   

3. Há atividades de retomada e aprofundamento dos 
conhecimentos já desenvolvidos.  

X   

4. Aborda a avaliação como um processo, considerando o 
desenvolvimento do estudante e seus processos de 
aprendizagem. 

X   

5. Orienta adaptações curriculares, visando incluir todos os 
estudantes nas atividades de ensino e aprendizagem. 

 X  

6. Sugere a realização de tarefas que despertem o interesse 
das crianças. 

X   

7. Propõe tarefas que valorizam a matemática na vida 
cotidiana. 

X   

8. Sugere situações que incentivem e valorizem a 
participação de todos. 

X   

Fonte: Elaboração própria adaptada de Godino et al. (2013).  
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Os materiais analisados estão destinados a orientar e auxiliar os docentes em 

sua prática pedagógica, bem como provocar reflexões sobre o seu fazer docente. 

Deste modo, aplicando os indicadores empíricos das idoneidades Cognitivo/Afetivo, 

na análise do material, inferimos que parte considerável foi contemplada 

satisfatoriamente. 

Assim, observamos que no material tem um número satisfatório de 

proposições que indicam a organização do processo de ensino considerando os 

conhecimentos prévios dos estudantes, sendo recorrente a indicação da valorização 

do que a criança já sabe, como podemos observar nas figuras 19 e 20.  

Figura 19 − Sugestão de atividade para o professor 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 72). 

Figura 20 − Orientação didática de atividade com medidas para crianças de 6 anos 

 

Fonte: Santana et al. (2013, p 74). 

Segundo Godino (2011), a Idoneidade Cognitiva se relaciona a princípios 

formulados pelo National Council of Teachers of Mathematics − NTCM (2000), dentre 

eles:  o princípio da igualdade, indicando que sejam feitas adequações para incluir e 

promover o acesso a todos os estudantes; o princípio da aprendizagem no qual todos 

devem aprender Matemática recorrendo às suas experiências anteriores na contrução 

de novos conhecimentos e; o princípio da avaliação, sugerindo que esta deverá 

apoiar a aprendizagem e munir o docente de informações que o ajudem a 

compreender as dificuldades da criança e que atitudes tomar para ajudar a revertê-
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las. Deste modo, consideramos que o material está em consonância com alguns 

desses princípios, uma vez que contempla satisfatoriamente os indicadores 1 e 4. 

Em relação aos indicadores 2 e 4, apesar de no material estarem presentes 

sugestões de tarefas e orientações didáticas correspondentes ao nível de 

desenvolvimento ao qual estava destinado e abordar, em sua fundamentação, as 

orientações para as adaptações curriculares de acordo as demandas da classe, 

consideramos, no contexto das atividades do MCE, que estes indicadores foram 

contemplados parcialmente.  

Em relação ao MCE PDAM, justificamos esta inferência ao observar que no 

material não há referência direta às adaptações visando incluir os alunos que 

porventura apresentem dificuldades específicas. Além disso, por apresentarem um 

planejamento organizado por etapas/unidades, semanas e dias, não percebemos 

orientação à flexibilidade dessa organização. Quanto ao MCE Grandezas e Medidas, 

encontramos poucas referências a adaptações, sendo uma delas direcionada à 

orientação de que busque suporte no MCE referente à Educação Inclusiva. Deste 

modo, cabe ao professor ter inciativa em relação a adaptações dos materiais ao 

contexto de suas classes e alunos. 

Nesse sentido, para Godino et al. (2013), parece razoável estabelecer um nível 

de conhecimento prévio dos professores, pois precisam ter habilidades para realizar 

adaptações curriculares. Deste modo, o principal indicador da Idoneidade Cognitiva 

do processo de formação de professores será a efetivação das expectativas de 

aprendizado da Matemática. 

 

3. Dimensão Mediacional/Interacional  

 

Na avaliação da dimensão Mediacional, observamos a disponibilidade e 

adequação dos meios, sejam eles físicos ou temporais, necessários ao 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Já a 

dimensão Interacional considera as formas de interação na relação professor/aluno, 

aluno/aluno e aluno/conhecimento, permitindo perceber e resolver conflitos de 
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significado, bem como propiciar a autonomia na aprendizagem (GODINO et al., 

2006; GODINO, 2011). 

Quadro 10 − Idoneidade Mediacional/Interacional 

Indicadores C. S. C.P. N.C. 

1. Há apresentação adequada dos temas, utilizando linguagem 
clara e destacando os conceitos. 

X   

2. Orienta identificar e buscar meios para resolver os conflitos de 
significado demonstrados pelas crianças, observando as suas 
reações e possíveis dúvidas. 

X   

3. Sugere a utilização de materiais manipuláveis para apresentar 
situações de aula, com adaptações de linguagem, procedimento.  

X   

4. Dedica tempo suficiente para explorar conteúdos base e que 
trazem mais dificuldades de compreensão.  

X   

5. Promove o diálogo e a interação entre os alunos, para que 
desenvolvam hipóteses e argumentos com base na matemática.  

X   

6. Propõe momentos em que os alunos assumem a 
responsabilidade pela tarefa, levantando questões, apresentando 
soluções, resolvendo problemas e comunicando seus resultados. 

X   

Fonte: Elaboração própria adaptada de Godino et al. (2013). 

Na análise dos MCE, considerando as dimensões Mediacional/Interacional e 

seus indicadores, observamos na estrutura e no desenvolvimento dos materiais, 

situações que correspondem aos indicadores empíricos atinentes a esta dimensão. 

Deste modo, inferimos que a proposta os contempla satisfatoriamente. 

Considerando a Idoneidade Interacional, encontramos de maneira recorrente 

nos MCE a indicação de atividades que promovem o diálogo e a interação entre 

aluno/aluno, aluno/docente, em suas constantes sugestões, relatos e orientações 

didáticas para trabalhos e discussões coletivas (Figura 21), contemplando o indicador 

5.   

Figura 21 − Orientação didática para uma atividade coletiva 

 

Fonte: Santana et al. (2013, p. 151). 
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Em relação ao desenvolvimento da autonomia (indicador 6), esta é incentivada 

por meio de propostas que incitam os alunos a terem responsabilidade com 

determinadas tarefas e realizá-las levantando hipóteses, explorando e apresentado 

suas conclusões, conforme observamos na Figura 22. Nesse contexto, quando o 

estudante tem possibilidade de experimentar e confrontar suas próprias ideias, é 

possível a construção de diferentes estratégias de resolução e produção de 

conhecimento, desenvolvendo sua autonomia (MELO; OLIVEIRA; REZENDE, 2012).  

Figura 22 − Fragmento de um relato de experiência 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 17). 

Na Figura 22 também se encontra aspectos correspondentes à idoneidade 

Mediacional. Na análise realizada por meio dos indicadores desta dimensão, 

observamos que os materiais assinalam ações que oportunizam aos estudantes 

desenvolver conhecimentos matemáticos, uma vez que recorre a uma variedade de 

recursos e condições individuais ou coletivas; deste modo contempla 

satisfatoriamente o indicador 3. Ainda nesse sentido, os MCE indicam, em vários 

momentos, o uso de meios diversos convencionais ou não-convencionais para o 

trabalho com Grandezas e Medidas. 

Segundo Godino et al. (2013), o processo formativo em que se deseje alcançar a 

Idoneidade Mediacional/Interacional, precisa incluir o estudo dos conhecimentos 

que justifiquem a importância da interação e dos meios nos processos de ensino de 

Matemática e dê condições ao professor de desenvolver habilidades para alcançá-las. 
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CONCLUSÕES 

Na análise desenvolvida consideramos os Materiais Curriculares Educativos 

utilizados no contexto do Programa Pacto/PNAIC, especialmente a referência ao 

bloco de conteúdos Grandezas e Medidas e o tratamento didático-matemático dado a 

estes materiais à luz dos Critérios de Idoneidade do EOS. Deste modo, percebemos 

que os indicadores empíricos estabelecidos para as dimensões Epistêmico/Ecológico, 

Cognitivo/Afetiva e Mediacional/Interacional foram contemplados 

satisfatoriamente na maior parte deles. 

Destarte, desejando ilustrar os resultados observados, recorremos à imagem 

do hexágono proposto por Godino e já apresentado na Figura 13 deste artigo, 

fazendo as devidas adaptações (Figura 23), onde explicitamos os diferentes níveis 

alcançados em cada idoneidade. 

Figura 23 − Análise das Idoneidades Didáticas do MCE do Pacto/PNAIC 

 

Fonte: Godino (2002), adaptação nossa. 

Deste modo, o hexágono apresenta as Idoneidades Epistêmica, Ecológica, 

Mediacional e Interacional em alta, enquanto as Idoneidades Cognitiva e Afetiva 

aparecem com um índice médio, evidenciando que o fato de os materiais utilizarem 

outros campos teóricos em sua fundamentação e formulação, não impediu que 

correspondessem aos indicadores empíricos observados em cada dimensão.  

Ainda, consideramos que a análise dos MCE utilizados no âmbito do 

Programa Pacto/PNAIC pode contribuir para ampliar a discussão sobre a elaboração 

de materiais utilizados na formação dos professores e em sala de aula, observando 
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características que possam potencializar a aprendizagem dos docentes que o utilizam 

e, consequentemente, promover a aprendizagem dos seus alunos. Também, indica a 

importância da participação dos docentes em processos formativos que envolvam 

estudo, planejamento, análise de relatos que ilustram a utilização destes materiais em 

suas práticas educativas.   
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4 - CONCLUSÕES 

 
Apresentamos, nesta seção, reflexões e conclusões acerca dos resultados do 

estudo desenvolvido. Destarte, inicialmente, trazemos os objetivos que nortearam o 

trabalho, a relação entre seus resultados e a questão da pesquisa, elencando os 

elementos que possibilitaram respondê-la. Ademais, externamos as contribuições da 

investigação no campo profissional e científico e fazemos inferências a trabalhos 

subsequentes. 

O estudo foi orientado pela seguinte questão investigativa: Qual é o tratamento 

didático-matemático dado ao eixo de conteúdo Grandezas e Medidas no material curricular 

educativo do Pacto/PNAIC? Com base nessa questão, propusemos como objetivo: 

analisar o tratamento didático-matemático dado ao eixo de conteúdo Grandezas e Medidas no 

material curricular educativo do Pacto/PNAIC, por meio dos Critérios de Idoneidade Didática 

do Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento e de Instrução Matemática.  

Estruturamos nosso trabalho na modalidade multipaper que resultou em dois 

artigos. O primeiro atende ao seguinte objetivo específico, investigar a abordagem 

teórico-metodológica presente no Material Curricular Educativo do Pacto/PNAIC com vistas 

a uma formação didático-matemática do professor. Em sua realização avaliamos que o 

material elaborado para utilização no curso de formação continuada de Matemática 

para professores alfabetizadores, gira em torno das discussões das particularidades 

da atividade docente e da prática pedagógica, sendo este seu objeto de reflexão. 

Possui uma abordagem teórico-reflexiva e apresenta em seu texto vários indicativos 

dessa perspectiva, entre eles a valorização da experiência e autonomia do docente. 

Percebemos vários elementos que trazem situações que podem viabilizar o 

aprofundamento do conhecimento didático-matemático do professor do ciclo de 

alfabetização, entre elas o estudo dos conceitos de grandezas e medidas e orientação 

de como explorá-lo na escola. 

Com base na teoria tomada para análise, concluímos que o material contempla 

satisfatoriamente a maior parte dos indicadores empíricos das dimensões do 

conhecimento didático-matemático do EOS. Reiteramos que, no material, as 

Dimensões Epistêmica/Ecológica e Cognitiva/Afetiva, estiveram mais próximos do 
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que Godino considera uma alta idoneidade didática. Entretanto, ao analisarmos as 

dimensões Mediacional/Interacional, notamos que essa categoria não foi 

contemplada satisfatoriamente, pois há indicativos de que o tempo destinado às 

formações seja insuficiente, além da utilização de recursos de informática no 

processo formativo ser basicamente inexistente. 

No segundo artigo objetivamos analisar o tratamento dado aos conteúdos do eixo 

Grandezas e Medidas nos materiais curriculares educativos do programa PACTO/PNAIC sob 

o olhar dos Critérios de Idoneidade Didática /EOS e, ao conclui-lo, consideramos que, 

assim como no primeiro estudo, houve uma avaliação satisfatória de grande parte 

dos indicadores empíricos das dimensões observadas. Assim, ao analisar as 

dimensões Epistêmica/Ecológica e Mediacional/Interacional, encontramos um 

número satisfatório de elementos que correspondem aos indicadores destas 

dimensões. Contudo, na dimensão Cognitivo/Afetivo os elementos observados 

corresponderam parcialmente aos indicadores, uma vez que não observamos 

orientação para adaptações curriculares visando atender aos diferentes níveis de 

aprendizagem, e há pouco espaço para flexibilidade na aplicação da proposta de 

atividades. 

Em ambos os estudos foi possível constatar que, embora os materiais 

analisados sejam constituídos utilizando aportes teóricos diferentes dos quais 

recorremos para nossa análise, muitos elementos observados em estrutura e 

orientação didático-matemático correspondem aos indicadores empíricos das 

dimensões do CID. Deste modo, concluímos que os materiais curriculares educativos 

do Pacto/PNAIC, analisados à luz dos CID, apresentam em seu conjunto uma 

Idoneidade Didática satisfatória. 

Diante dos achados da investigação, pensamos ter alguns elementos que 

contemplem a questão norteadora; entre eles observamos que os materiais oferecem 

ao docente condições para desenvolver seu conhecimento didático-matemático. Isso 

se sustenta quando, no MCE, observamos diferentes informações que exemplificam a 

atuação dos docentes ao desenvolverem uma atividade educativa, estando amparado 

nos conceitos que fundamentam o ensino de Grandezas e Medidas para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental.  
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Além disso, inferimos que diante das dificuldades dos docentes em relação ao 

conhecimento de conteúdo matemático, justificada na proposta de implementação do 

Programa, o tempo destinado ao curso talvez seja insuficiente para explorar todos os 

aspectos apresentados no material. Assim, consideramos que as prováveis lacunas da 

formação inicial dos docentes não serão resolvidas num estudo de 12 horas, tempo 

destinado à exploração do material específico de Grandezas e Medidas. Nesse 

contexto, avaliamos que teria sido pertinente para nosso estudo, além de analisar o 

material, ter tido a oportunidade de acompanhar o processo de implementação dos 

MCE tanto na formação dos professores quanto no contexto das salas de aula.  

Ainda consideramos que a implementação de um curso de formação de 

professores, que tem como premissa respeitar a autonomia do professor e os 

conhecimentos construídos ao longo da sua carreira, incentivar a prática da 

reflexibilidade e a cooperação entre os pares, traz importantes contribuições para a 

prática educativa. Outrossim, a elaboração e distribuição do MCE e orientação 

adequada para sua utilização podem fazer a diferença em relação a outras propostas 

de formação continuada. 

Some-se a isto a contribuição dos CID para analisar a prática pretendida no 

MCE de grandezas e medidas, pois nos ofereceu ferramentas que permitiram 

considerar o currículo, os conceitos matemáticos, docentes, discentes, meios e 

recursos empregados na proposta do material. Desse modo, observando as 

dimensões epistêmica, cognitiva, afetiva, ecológica, mediacional e interacional 

tivemos uma visão global do processo do MCE analisado.  

No contexto apresentado, consideramos que a investigação desenvolvida 

proporciona contribuições para área de Educação Matemática e Formação de 

Professores das séries iniciais. Ressaltamos a importância de analisar materiais 

curriculares educativos destinados à formação continuada matemática de professores 

alfabetizadores, considerando o conhecimento didático-matemático e a necessidade 

de destinar atenção ao estudo do campo das grandezas e medidas e seu ensino nas 

séries iniciais, bem como buscar aporte teórico adequado à realização desse tipo de 

análise.  
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A propósito, pontuamos a relevância da discussão acerca da elaboração de 

Materiais Curriculares Educativos (MCE) que contenham elementos visando 

propiciar a mobilização de conhecimento dos professores, pois este é um 

investimento que pode apoiá-los na melhoria do planejamento e desenvolvimento de 

suas aulas. Decerto, num momento em que o país discute a implementação de uma 

Base Nacional Comum Curricular, que irá reverberar na elaboração de novos 

materiais nos próximos anos, é oportuno chamar a atenção para a qualidade 

materiais.  

Enfim, no decorrer desta dissertação os resultados indicaram a necessidade de 

se investigar outras interfaces que este tema possa oferecer, como diversos fatores 

intervenientes na formação dos professores, estímulo a aplicações criativas dos MCE, 

visando incorporar novos dados ao número insipiente de estudos com objeto e 

perspectiva de análise por nós utilizada. Portanto, nosso estudo pretende trazer 

contribuições para próximas pesquisas e elaboração de novas questões que foram 

surgindo no processo de desenvolvimento deste trabalho, entre elas: como ocorre o 

processo de implementação dos Materiais Curriculares Educativos, destinados a 

grandezas e medidas na formação do professor e no contexto da sala de aula? Esses 

materiais correspondem às expectativas dos professores em relação ao conhecimento 

didático-matemático das grandezas e medidas? Quais conhecimentos são 

mobilizados quando o professor põe em prática os MCE e quais adequações são 

realizadas por ele no processo de implementação?  

Destarte, desejamos que estes insights possam também servir para mobilizar 

conhecimentos e despertar interesse na área de Educação Matemática, considerando-

se as mútuas possibilidades de aprendizagem de estudantes e professores, 

aprofundando teorias e práticas que versem sobre a análise de tarefas matemáticas 

elaboradas em diferentes contextos e práticas sociais, inclusive explorando-se 

práticas colaborativas em sua elaboração, implementação e aprimoramento, tendo 

em vista mudanças e apoio nas práticas pedagógicas em sala de aula. 


