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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a relação professor-materiais 
curriculares no ensino de matemática nos anos iniciais, no que diz respeito ao 
conteúdo grandezas e medidas. Para tanto, objetivamos especificamente descrever a 
relação dos professores com os Materiais Curriculares de Matemática; identificar de 
que maneira as propostas didáticas dos materiais, especialmente àquelas de 
Grandezas e Medidas, estão incorporadas à prática dos professores em sala de aula; 
bem como examinar, com base nos Critérios de Idoneidade, como a implementação 
dos materiais tem contribuído para a qualidade do processo de ensino e de 
aprendizagem de Matemática. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, do 
tipo exploratória, tendo como participantes três professoras dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e foi desenvolvida no segundo trimestre de 2018, em três 
escolas pertencentes à Rede Municipal de Jequié, localizadas na zona urbana e que 
atendem crianças de bairros populares. Os dados produzidos foram analisados com 
os Critérios de Idoneidade Didática, do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e 
Instrução Matemática (EOS), proposto pela primeira vez por Godino em 1994 e 
ampliado posteriormente com o apoio de colaboradores, como Batanero e Font. Os 
resultados estão organizados em dois artigos e revelaram que os professores utilizam 
em sua prática o livro didático, a proposta didática do Pacto/PNAIC, os livros 
paradidáticos, materiais impressos e materiais manipulativos, estabelecendo relações 
diversas com esses materiais em uma mesma aula: negação, reprodução e 
aproximação/adaptação. Apontam ainda, os resultados, que as sequências de 
atividades pretendidas e implementadas pelas professoras contemplam diversos 
indicadores dos critérios de idoneidade didática, porém não apresentam equilíbrio 
entre eles. 
 
Palavras-Chave: Critérios de Idoneidade Didática. Enfoque Ontossemiótico do 
Conhecimento e Instrução Matemática. Ensino de Matemática nos Anos Iniciais. 
Grandezas e Medidas. Material Curricular de Matemática. 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the relationship between teacher and curricular 
materials in the teaching of mathematics in the initial years, with regard to the 
content of quantities and measures. To this end, we aim specifically to describe the 
relationship of teachers with the curricular materials of mathematics; Identify how 
the didactic proposals of materials, especially those of magnitudes and measures, are 
incorporated into the practice of teachers in the classroom; As well as examining, on 
the basis of the suitability criteria, how the implementation of the materials has 
contributed to the quality of the teaching and learning process of mathematics. The 
research used a qualitative approach, exploratory type, having as participants three 
teachers of the initial years of elementary school and was developed in the second 
quarter of 2018, in three schools belonging to the Municipal network of Jequié, 
Located in the urban area and that cater to children from popular neighborhoods. 
The data produced were analyzed with the criteria of didactic suitability, the 
ontossemiotic approach of knowledge and mathematical instruction (EOS), proposed 
for the first time by Godino in 1994 and subsequently expanded with the support of 
collaborators, as Batanero and Font. The results are organized in two articles and 
revealed that teachers use in their practice the textbook, the didactic proposal of the 
pact/PNAIC, the paradidactic books, printed materials and manipulative materials, 
establishing relations Several with these materials in the same class: denial, 
reproduction and approximation/adaptation. They also point out, the results, that 
the sequences of activities intended and implemented by the teachers contemplate 
several indicators of the criteria of didactic suitability, but do not present a balance 
between them. 
 
Key words: Didactical suitability criteria. Ontossemiotic focus of knowledge and 
mathematical instruction. Mathematics teaching in the early years. Quantities and 
measures. Mathematical curriculum Material. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta,  
que me insere na busca, não aprendo nem ensino.  

(Paulo Freire) 

 

Nesta introdução, apresento inicialmente as implicações de minhas trajetórias 

pessoal, profissional e acadêmica que de algum modo contribuíram para essa 

investigação, ou seja, as inquietações que levaram à formulação da problemática, 

bem como dos objetivos da pesquisa. Em seguida, exponho a produção acadêmica e 

científica desenvolvida (até o momento) acerca da temática, o referencial teórico e 

metodológico que embasaram a pesquisa e a organização textual do trabalho. Cabe 

ressaltar que utilizo a primeira pessoa do singular no relato do meu percurso de 

vida. No entanto, ao me referir à pesquisa, utilizarei a primeira pessoa do plural, pois 

apesar de minha autoria, este trabalho foi construído de maneira dialógica com meu 

orientador e minha coorientadora.  

 

1.1 Desenredando as questões da pesquisa1 

 

A experiência como docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental me 

possibilitou pensar e refletir acerca das necessidades formativas do Pedagogo para o 

ensino de Matemática. As inquietações eram inúmeras, desde o meu papel como 

educadora até as questões que envolviam o currículo e o processo de ensino e 

aprendizagem. Evoco neste ponto Maria Bicudo (2004), quando frisa que 

 

ser professor-de-Matemática é antes de tudo ser-professor. Ser-
professor é preocupar-se com o ser aluno, tentando auxiliá-lo a 
conhecer algo que ele, professor, já conhece e que julga importante 
para que o aluno venha a conhecer, também. Esse já conhece tem o 
sentido de que o professor é alguém que já possui pelo menos algum 
domínio sobre a área de conhecimento, objeto do seu ensino. Não 
possui o significado de que o professor domine completamente tal 
área e que não esteja em situação de abrir-se a novos conhecimentos. 
(BICUDO, 2004, p.48). 

                                                 
1 Devo a Nadja Humann, na obra “Ética e Educação”, a sugestão deste título. 
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Portanto, não cabe a nós professores dominarmos todos os conhecimentos de 

determinada área, mas devemos ensinar algo que já conhecemos e julgamos 

importante. Todavia, a complexidade e a dinâmica do processo de ensino e 

aprendizagem, nos exigem muitos estudos para tentar compreendê-lo e transformá-

lo. Por isso, tenho repetido incansavelmente as palavras de Paulo Freire (1996), “sem 

a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo 

nem ensino...”. Escolhi essas palavras como epígrafe desta seção da dissertação, pois 

por meio delas me percebo como um ser inacabado e, tendo consciência dessa 

condição, permaneço num movimento de busca constante e vou além, deixo de ser 

objeto para ser sujeito da minha história.  

A trajetória acadêmica começa em 2007, quando entro no curso de 

Licenciatura em Pedagogia, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

Campus de Jequié. Durante o curso, tivemos duas disciplinas voltadas para a 

Educação Matemática, a saber: Estatística Aplicada às Pesquisas Educacionais e 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática. Oferecidas sem uma metodologia 

atraente e pouco significativa, consequentemente houve o desinteresse da turma e 

alguns demostraram dificuldade e até mesmo aversão a Matemática, o que foi um 

incômodo, visto que estávamos sendo formados para lecionar na Educação Infantil e 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental, ou seja, para ensinar essa disciplina para 

nossos alunos. 

Concluo a Licenciatura em Pedagogia em 2012 e no mesmo ano começo a 

Especialização em Gestão Educacional pela mesma Universidade. Simultaneamente a 

esse período, começo a atuar como unidocente2 no primeiro ano do Ciclo de 

Alfabetização numa escola particular. É quando começam a surgir as minhas 

primeiras inquietações, como já referido anteriormente. No ano seguinte, começo a 

lecionar o segundo ano desse ciclo em outra escola particular e depois volto a ser 

professora do primeiro ano, por dois anos subsequentes. E ao longo dessas vivências 

deparei-me com muitas dificuldades conceituais, didáticas e metodológicas.  

                                                 
2 Um único professor dando aula de todos os conteúdos. (Definição disponível em: 
https://www.dicionarioinformal.com.br/unidocente/ ) 

https://www.dicionarioinformal.com.br/unidocente/
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Decidi, então contornar essas questões, dando forma a um projeto de pesquisa 

para participar da seleção de mestrado e escolhi o Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Educação Científica e Formação de Professores (PPG – ECFP) pelas 

linhas de pesquisas se aproximarem do pré-projeto. Após a minha inserção neste 

Programa, em 2017, tive a oportunidade de aproximar-me, embora de maneira 

tímida, das noções teóricas do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução 

Matemática (EOS), proposto pela primeira vez por Godino, em 1994, e ampliado 

posteriormente com o apoio de colaboradores, como Batanero e Font. 

Essa aproximação acontece com a minha participação como membro do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática das Ciências Experimentais e da 

Matemática (GDICEM), coordenado pela coorientadora desta pesquisa, Tânia 

Gusmão. Nessa oportunidade, também tive a chance de conhecer a pesquisa de 

mestrado intitulada “Materiais Curriculares Educativos de Matemática do 

Pacto/PNAIC3: um olhar desde os critérios de Idoneidade Didática”, de Janaína 

Melo Souza4 (2018), em sua fase de desenvolvimento. 

Após alguns encontros do grupo e de orientação, surgem os seguintes 

questionamentos: como os professores dos Anos Iniciais se relacionam com os 

Materiais Curriculares de Matemática? Como as propostas didáticas desses materiais 

estão incorporadas à prática dos professores em sala de aula? Como a implementação 

desses materiais tem contribuído para a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática? 

É possível identificar, na literatura, pesquisas acerca da relação dos 

professores com Materiais Curriculares e o seu impacto no ensino de Matemática, 

ou seja, como os professores reproduzem e/ou adaptam as orientações dos 

Materiais Curriculares em sua prática docente, desde o planejamento à 

implementação em sala de aula (BROWN, 2009; PIRES; CURI, 2013). 

Algumas dessas pesquisas têm apontado que Materiais Curriculares, 

doravante MC, tem influenciado muito as práticas docentes, sendo o livro didático o 

mais difundido e utilizado no país. As Secretarias de Educação, no entanto, têm 

                                                 
3 O Programa Estadual Pacto pela Educação, desenvolvido no estado da Bahia, ao ser articulado com o 
Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa passou a ser denominado como Pacto/PNAIC. 
4 Membro e colaboradora do grupo GDICEM. 
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desenvolvido MC, oferecendo orientações didáticas a seus professores (PIRES; 

CURI, 2013), podemos citar, como exemplo, o Material Curricular do Programa 

Estadual Pacto pela Educação (PACTO), desenvolvido pela Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia, contexto da pesquisa. 

É indubitável que os currículos prescritos não devem engessar a prática 

docente, ao contrário, deve direcionar os professores em sua atuação. De acordo 

com Pires (2015), currículo é um tema polêmico e é cercado de contrassensos, o que 

mostra a necessidade de ampliar tais discussões. Ainda concordamos com a 

pesquisadora quando faz alusão ao currículo como uma construção coletiva, que 

deve envolver representantes de instâncias municipais, estaduais e federais, com 

ações desde a implementação até a avaliação constante.  Para tanto, essa temática 

precisa estar presente na Formação Inicial e na Formação Continuada, dando 

condições a nós, professores, para atuarmos com autonomia e segurança em sala de 

aula, bem como para participarmos de maneira efetiva das discussões sobre 

currículo no cenário nacional. 

Atualmente, temos no Brasil variados documentos curriculares em nível 

nacional, a exemplo do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI), dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental e 

médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para as três etapas da 

Educação Básica. O primeiro, elaborado em 1999, constitui-se em um conjunto de 

reflexões para os educadores que atuam com crianças de 0 a 6 anos, e integra a série 

de documentos dos PCN aprovado em 1997. Os PCN, por sua vez, são diretrizes 

voltadas também para o Ensino Fundamental e Ensino Médio para garantir aos 

educandos o direito de desfrutar dos conhecimentos essenciais para o exercício da 

cidadania. E, o terceiro, aprovado em dezembro de 2017 para os segmentos da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental e 2018 para o Ensino Médio, é um 

documento definidor, composto por habilidades e competências consideradas 

necessárias para a formação do estudante e que tem pretensão de ser implementado 

a partir do segundo semestre de 2018, de modo que os currículos de todas as escolas, 

públicas e particulares, sejam alterados para o seu uso no início de 2019.  
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Esses documentos definem a proposta da Educação Básica e suas orientações, 

em relação aos conhecimentos necessários a formação do estudante, são traduzidas 

nos MC, os quais tem sido ferramentas utilizadas pelos professores nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, a presente investigação teve como foco a 

relação professor-materiais curriculares no ensino de Matemática, especialmente, no 

que diz respeito ao conteúdo grandezas e medidas nos anos iniciais. A nossa escolha 

por este conteúdo justifica-se, primeiro, pela sua importância, que conforme o 

Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Matemática (BRASIL, 1997),  

 

[....] caracteriza-se por sua forte relevância social, com evidente 
caráter prático e utilitário. Na vida em sociedade, as grandezas e as 
medidas estão presentes em quase todas as atividades realizadas. 
Desse modo, desempenham papel importante no currículo, pois 
mostram claramente ao aluno a utilidade do conhecimento 
matemático no cotidiano. (BRASIL, 1997, p.39-40). 

 

Cabe destacar que embora o PCN de Matemática evidencie a relevância social 

desse conteúdo, não menciona sua importância em relação ao seu caráter formador e 

articulador no processo de formação do pensamento teórico (SANTOS, 2001). 

Outro interesse por esse eixo foi, de certa forma, dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido pela pesquisadora Janaína Souza (2018), cujo objetivo foi a análise do 

Material Curricular Educativo do Programa Estadual Pacto pela Educação o qual 

articulado com o Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa ficou 

conhecido como Pacto/PNAIC. Vale ressaltar que a análise de Souza (2018) foi 

desenvolvida por meio dos Critérios de Idoneidade Didática (CID) do EOS, nosso 

referencial teórico e metodológico. 

Procuramos, portanto, oferecer uma resposta à seguinte questão: de que 

maneira os professores utilizam os Materiais Curriculares no ensino de Matemática, 

em específico, no ensino de grandezas e medidas nos anos iniciais? 

Destarte, para a realização da pesquisa, traçamos como objetivo geral analisar 

a relação professor-materiais curriculares no ensino de matemática nos anos 

iniciais, no que diz respeito ao conteúdo grandezas e medidas. Para tanto, 

objetivamos especificamente descrever a relação dos professores com os Materiais 
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Curriculares de Matemática; identificar de que maneira as propostas didáticas dos 

materiais, especialmente àquelas de Grandezas e Medidas, estão incorporadas à 

prática dos professores em sala de aula; bem como examinar, com base nos Critérios 

de Idoneidade, como a implementação dos materiais tem contribuído para a 

qualidade do processo de ensino e de aprendizagem de Matemática. 

 

1.2 Percurso Metodológico 

 

Entender a relação que os professores estabelecem com os Materiais 

Curriculares de Matemática (MCM), especialmente no ensino de Grandezas e 

Medidas, constituiu o foco desta pesquisa. Para que isso fosse possível, foi preciso 

conhecer as peculiaridades envolvidas no contexto para o ensino de Matemática nos 

anos iniciais: qual a formação dos professores alfabetizadores? Quais materiais 

curriculares utilizam nas práticas de planejamento e implementação? Como os MCM 

abordam Grandezas e Medidas? Como os professores conceituam/implementam 

Grandezas e Medidas nas aulas de Matemática?  

Para tal entendimento, adotamos uma abordagem qualitativa, do tipo 

exploratório. Conforme definição inicial de Denzin e Lincoln (2006) a pesquisa 

qualitativa é, 

 

[...] um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 
visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 
série de representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, 
as conversas, as fotografias, as gravações e os lembretes. (DENZIN; 
LINCOLN, 2006, p. 17). 

 

Esse tipo de pesquisa pode segundo Gil (2008) pode ser classificada como 

estudos de natureza exploratória quando envolve levantamento bibliográfico, 

entrevistas e análise de exemplos que proporcionem um maior conhecimento para o 

pesquisador acerca do assunto. Dessa maneira, as pesquisas do tipo exploratória tem 

como objetivo proporcionar uma visão geral de um determinado tema para que o 

pesquisador possa desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para 

formulação de problemas que possam ser pesquisados posteriormente. 
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Bogdan e Biklen (1994), na obra A Investigação Qualitativa em Educação, 

sistematizam algumas características da pesquisa do tipo qualitativo, as quais 

apresentaremos a seguir, vez que elas justificam nossa escolha por esse tipo de 

investigação. 

A primeira característica refere-se ao ambiente natural como a fonte para a 

produção de dados e, desse modo, o pesquisador se destaca como principal 

instrumento para observar, selecionar, analisar e interpretar os dados. Assim, 

utilizando de vários instrumentos para produzir os dados, o ambiente natural da 

pesquisa foi três escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Jequié, 

localizadas na zona urbana e que atendem crianças de bairros populares. Para 

escolher as escolas alguns fatores foram levados em consideração:  os professores 

serem funcionários efetivos, sem pretensão de licença e lecionarem no primeiro ano 

do Ciclo de Alfabetização. Para encontrar as escolas que atendessem tais 

características, fiz inicialmente um levantamento das que ofereciam o ensino 

fundamental I e, em seguida, fiz visitas para apresentação dos objetivos da pesquisa 

e conhecer os professores. A ideia de adentrar a sala de aula causou receio em alguns 

professores, que negaram a participação. Tal dificuldade, levou a seleção de três 

professores em contextos escolares diferentes.  

A segunda característica faz alusão aos dados que são descritivos nesse tipo de 

investigação, respeitando a maneira que foram registrados e/ou transcritos. Para 

registrar os pormenores da pesquisa utilizamos o diário de bordo, o qual ganhou 

destaque especialmente nos momentos de observação, pois possibilitou o 

detalhamento dos professores, das salas, das escolas, das conversas, das relações 

estabelecidas durante a investigação e, desse modo, pude voltar sempre que 

necessário aos registros e transcrições durante toda a fase de análise dos dados. 

A terceira característica evidencia a preocupação com o processo e não com o 

produto, ou seja, o pesquisador se interessa em investigar como o problema 

pesquisado se manifesta nas atividades, nos procedimentos, bem como nas 

interações diárias, as quais são descritas detalhadamente. Nossa pesquisa teve como 

foco a implementação dos Materiais Curriculares pelos professores, desse modo, 

procuramos por meio de observação, entrevista e questionário detalhar a relação dos 
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professores com os MC, desde a sua formação, perpassando pelo planejamento e, por 

fim na implementação nas aulas, permitindo compreensão do processo como um 

todo. 

A quarta característica concerne à análise dos dados, que tende a seguir o 

processo indutivo. Os pesquisadores não produzem dados para comprovar hipóteses 

pré-definidas, mas interpretam os dados quando vão se agrupando, partindo do que 

é mais geral para o que é específico. Nessa perspectiva, a análise dos dados seguiu o 

processo indutivo, analítico e interpretativo. Tendo em vista que cada escola 

apresenta singularidades, não elencamos hipóteses para serem comprovadas, mas 

analisamos os dados produzidos utilizando os Critérios de Idoneidade Didática, 

doravante CID. 

E a última característica diz respeito à preocupação dos pesquisadores com as 

“perspectivas dos participantes”, ou seja, o significado que cada pessoa dá as 

questões que estão sendo focalizadas. No caso desta pesquisa, objetivamos 

compreender como os professores interpretam e implementam os Materiais 

Curriculares em suas práticas matemáticas. Para tanto, a pesquisa foi conduzida em 

forma de diálogo com os professores para entender suas perspectivas diante dos MC. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), os investigadores em pesquisas 

qualitativas estabelecem estratégias e procedimentos que auxiliem a sua 

interpretação da realidade pesquisada, bem como das experiências dos sujeitos 

envolvidos. Desse modo, para a produção de dados deste estudo, utilizamos a 

observação, o uso de questionários e entrevistas. 

Salientamos que anteriormente à produção dos dados, foi realizado um 

encontro com os diretores e coordenadores de cada escola para apresentação dos 

objetivos da pesquisa e detalhamento das etapas. E, posteriormente, realizamos um 

encontro com as professoras alfabetizadoras. Neste momento, explicamos a 

investigação e esclarecemos que os riscos e/ou desconfortos apresentados pela 

pesquisa seriam mínimos, podendo surgir algum desconforto ou constrangimento 

em alguma etapa da pesquisa. Vale ressaltar que se isso ocorresse, por meio da 

utilização de algum instrumento de produção de dados ou qualquer outro tipo de 

situação que pudesse emergir, o partícipe poderia solicitar a retirada do mesmo ou 
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deixar de participar da etapa. Além disso, informamos que a participação na 

pesquisa não era obrigatória, nem implicava em gastos financeiros ou forma de 

pagamento e, por fim poderia retirar seu consentimento em qualquer momento da 

pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Após esses esclarecimentos, apresentamos as 

interlocutoras da pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), que contém informações detalhadas sobre o estudo. Dessa maneira, 

participaram da pesquisa três professoras, as quais iremos tratar como ALFA1, 

ALFA2 e ALFA35, conforme autorização previamente assinada. Após a aceitação, 

agendamos previamente cada etapa durante o segundo trimestre de 2018.  

A observação destaca-se por ser uma análise visual do ambiente natural que 

pretendemos investigar. De acordo com Menga Lüdke e Marli André (1986), a 

observação permite que o pesquisador tenha contato direto e estreito com o objeto 

pesquisado, aproximando-se do seu significado sobre a vida e suas ações. No 

entanto, a autora alerta, que a presença do investigador pode provocar alterações no 

ambiente natural e no comportamento das pessoas. Desse modo, desde o início 

informamos aos sujeitos envolvidos na pesquisa os objetivos do estudo, a fim de 

obter a confiança deles.  

Inicialmente, participamos da atividade complementar (AC), com objetivo de 

identificar os materiais curriculares utilizados na prática pretendida e conhecer o uso 

que os professores fazem de cada um, para produzir a sequência didática relacionada 

a um conteúdo do bloco Grandezas e Medidas. Em seguida, realizamos a observação 

das aulas, com objetivo de identificar de que maneira as propostas didáticas, 

especialmente àquelas de Grandezas e Medidas, estão incorporadas à prática dos 

professores em sala de aula.  

Cabe ressaltar que as aulas observadas tinham duração de 50 minutos. Elas 

foram organizadas no quadro (ver quadro 1) para melhor visualização do assunto, 

conteúdo, quantidade de aulas e a professora responsável: 

 
 

                                                 
5 Em conformidade com pesquisas de abordagem qualitativa, tivemos o cuidado de preservar o sigilo das 

informações e participantes envolvidos na pesquisa. Assim, atribuímos codinomes as professoras e o nome das 

escolas não serão revelados. 
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Quadro 1 – Implementação da Sequência Didática 
Relação das Aulas Observadas 

Assunto Conteúdo Duração da 
Sequência 

Responsável 

Números no cotidiano Medida de Tempo 3 aulas ALFA1 

Calendário Medida de Tempo 6 aulas ALFA1 

Rotina Diária/Horas Medida de Tempo 4 aulas ALFA2 

Introdução a medida 
de comprimento 

Medida de Comprimento 3 aulas ALFA2 

Sistema Monetário Medida de Valor 10 aulas ALFA3 

Fonte: Organização nossa (2018). 
 

Esse período foi gratificante e acredito que facilitado pela minha experiência 

como professora dos anos iniciais. No início, os alunos das três turmas se mostraram 

curiosos em saber mais sobre mim, sobre minha formação, o motivo da minha 

presença ali. Depois, foram se acostumando e aceitando meu auxílio nas tarefas. Vale 

ressaltar que nesse momento existiu a preocupação do envolvimento atrapalhar a 

produção de dados, mas sempre fiquei atenta sobre os objetivos da pesquisa.  

Durante os momentos de observação, utilizamos os indicadores dos CID 

(Apêndice E) como diretrizes e registramos no diário de campo, os dados 

produzidos, as informações e percepções que foram surgindo, combinado com 

fotografias, quando autorizadas pelos participantes. 

Outro instrumento utilizado para produção de dados foi a entrevista 

(Apêndice C), que se destaca por permitir uma interação entre o investigador e o 

entrevistado (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Para atender as demandas do nosso estudo, 

escolhemos utilizar as entrevistas semiestruturadas. Fizemos uma entrevista com 

cada professora, com objetivo de traçar o perfil delas, conhecer as experiências e 

impressões a respeito da sua formação e identificar os conhecimentos de matemática 

que são priorizados em suas práticas.  

  A professora Alfa 1 tem formação em Magistério e posteriormente cursou 

Pedagogia, concluído em 2007. Leciona há vinte anos, com carga horária semanal de 

20 horas. A professora Alfa 2 também tem formação em Magistério e cursou Letras, 

concluído em 2007. Leciona há vinte e sete anos, com carga horária semanal de 40 
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horas. E Alfa 3 é professora com Magistério e formada em Pedagogia, concluído em 

2004. Leciona há trinta e dois anos com carga horária semanal de 20 horas. 

Com o perfil de cada professora traçado, a entrevista seguiu estruturada em 

dois blocos: o primeiro teve como objetivo identificar os MC utilizados, os fatores 

que influenciaram a escolha dos MC e as características dos MC presentes no 

processo de planejamento, implementação e avaliação; no segundo, visamos 

conhecer os conhecimentos matemáticos priorizados e como eles se materializam na 

prática, bem como conhecer se os conhecimentos prévios dos alunos são levados em 

consideração, e identificar as estratégias utilizadas para suprir as dificuldades 

apresentadas. Após a realização das entrevistas, elas foram transcritas pela própria 

pesquisadora para que as informações pudessem ser comparadas e analisadas desde 

a transcrição.  

Para complementar as observações e entrevistas, utilizamos o questionário 

para produção de dados, com a finalidade de conhecer as opiniões, as vivências dos 

sujeitos e as percepções dos conteúdos trabalhados que não foram observados e 

promover uma autoavaliação das partícipes da pesquisa sobre sua prática. Para 

tanto, foi composto por uma sequência de perguntas com linguagem simples e direta 

(apêndice 4), dispostas em blocos contemplando os objetos matemáticos: medida de 

tempo, medida de valor (Sistema Monetário) e medida de massa, capacidade ou 

comprimento; e promovemos a autoavaliação. Pensamos que a reflexão e a 

autoavaliação das professoras sobre o processo seriam muito significativas para a 

nossa análise, contribuindo para a confiabilidade e validação dos resultados.   

Com os dados produzidos e transcritos, uma pergunta insistia em meus 

pensamentos: “e agora, o que faço com estas informações?”. Fiz a leitura de todo 

material produzido, fiz anotações, reflexões e utilizando os Critérios de Idoneidade 

Didática, os dados foram analisados. E ao considerar que os CID se articulam, 

definimos três categorias de análise: epistêmico-ecológico; cognitivo-afetivo; e 

interacional-mediacional. 

Para organização da pesquisa, optamos pelo formato multipaper, ou seja, em 

coletânea de artigos, considerado como “formato insubordinado de dissertação e 

teses”, fundamentado em Barbosa (2015).  Segundo o autor, esse formato pode ser 
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composto com uma introdução, onde apresenta a investigação, com os artigos, que 

devem conter características necessárias para publicação e com as considerações 

finais, onde retoma os resultados dos artigos de maneira global. 

Este formato rompe com o formato tradicional dos trabalhos acadêmicos, no 

entanto, cumpre com o rigor e apresenta elementos pré-textuais e pós-textuais 

semelhantes, porém, estruturada de maneira diferente. Vale salientar que 

entendemos como formato tradicional àqueles organizados em capítulos: introdução, 

revisão de literatura, metodologia, resultados e discussão e conclusão (MOREIRA, 

2017). 

Cabe ressaltar que neste formato, cada artigo é um trabalho independente, 

visando à publicação e, assim, contribuir com a produção e difusão de novos 

conhecimentos científicos na área da Educação Matemática. Desse modo, 

apresentamos a seguir como se encontra organizada esta dissertação. 

Inicialmente, temos a introdução com as informações gerais da investigação, a 

fim de situar o leitor o problema de pesquisa, a revisão de literatura, os objetivos, a 

metodologia e contexto da pesquisa. Em seguida, são apresentados os resultados da 

investigação por meio de artigos que buscam atender os objetivos específicos de 

maneira individual, porém complementar para atender o objetivo geral. 

O Artigo 1, intitulado “A Relação Professor-Materiais Curriculares de 

Matemática nos Anos Iniciais”, tem como objetivo analisar a relação dos professores 

dos Anos Iniciais com os materiais curriculares de matemática. 

O Artigo 2, intitulado “Medir, Estimar, Comparar... O Ensino de Grandezas e 

Medidas nos Anos Iniciais”, tem como finalidade identificar e analisar de que 

maneira as propostas didáticas dos materiais, especialmente àquelas de Grandezas e 

Medidas, estão incorporadas à prática dos professores em sala de aula. 

E para finalizar, apresentamos as considerações finais, com objetivo de 

alinhavar os resultados e apresentar, com base nos Critérios de Idoneidade Didática 

(CID), como a implementação dos materiais tem contribuído para a qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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1.3 Revisão de Literatura 

 

 Apresentamos nesta seção, inicialmente, a produção acadêmica e científica 

pertinente a esta pesquisa que foram desenvolvida (até o momento) acerca da 

temática e, em seguida, expomos os principais referenciais teóricos e metodológicos 

que foram abordados durante a investigação: relação professor-materiais 

curriculares; Propostas e Materiais Curriculares de Matemática; O ensino de 

Grandezas e Medidas; e Critérios de Idoneidade Didática que serviram para analisar 

a relação professor-materiais curriculares no ensino de Matemática nos anos iniciais, 

no que diz respeito ao conteúdo Grandezas e Medidas. 

 

1.3.1. Estado do Conhecimento: o desafio de mapear a produção científica 

 

Para iniciar o mapeamento das produções científicas desenvolvidas acerca da 

temática, desenvolvi uma busca no banco de dados Scientific Electronic Library Online 

(Scielo), Boletim de Educação Matemática (Bolema) e Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que me permitiram conhecer 

artigos e identificar pesquisadores desta área. Para tanto, combinamos múltiplos 

termos nas buscas: “Professores dos Anos Iniciais” and “material curricular de 

matemática”; “material curricular” and “grandezas e medidas”; “grandezas e 

medidas” and “EOS”. 

Vale salientar que também foi pertinente buscar pesquisas no site do Enfoque 

Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS), marco que embasa 

esta pesquisa, disponível na página web: 

<http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/index.html>, na qual encontramos uma 

relação de artigos de alto impacto e teses desenvolvidas tendo o EOS como principal 

referencial teórico.  

Após essa identificação, foi realizada uma seleção das teses e dissertações mais 

relevantes, ou seja, que tivessem como foco principal os MCM e a prática de 

professores dos anos iniciais. Os resultados foram organizados, contemplando os 

seguintes itens: título, autor e ano (ver quadro 2). 

http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/index.html
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Quadro 2 – Estado do Conhecimento 

TÍTULO AUTOR(A) ANO 

Teaching by design: understanding the interaction 
between teacher practice and the design of curricular 
innovations (Doutorado) 

Matthew Brown 2002 

A recontextualização de materiais curriculares 
educativos sobre modelagem matemática por 
professores nas práticas pedagógicas (Mestrado) 

Maiana Santana da 
Silva 

2013 

As imagens da prática pedagógica nos textos dos 
materiais curriculares educativos sobre modelagem 
matemática (Mestrado) 

Airam da Silva 
Prado 

2014 

A transformação de textos de materiais curriculares 
educativos por professores de matemática nas 
práticas pedagógicas: uma abordagem sociológica 
com a lente teórica de Basil Bernstein (Mestrado) 

Wagner Ribeiro 
Aguiar 

2014 

Relações entre professores e materiais curriculares no 
ensino de números naturais e sistema de numeração 
decimal (Mestrado) 

Silvana Ferreira 
Lima 

2014 

Crenças de um professor de Matemática que 
emergem em suas interações com um livro didático 
do ensino médio (Mestrado) 

Cristiano da Silva 
dos Anjos 

2014 

Relações estabelecidas entre professores de 
Matemática do Ensino Médio e Livros Didáticos, em 
diferentes fases da carreira (Mestrado) 

Jackeline 
Riquielme de 
Oliveira 

2014 

Conhecimentos mobilizados por professores de 
Matemática do Ensino Médio em suas relações com 
Livros Didáticos 

Shirlei Paschoalin 
Furoni 

2014 

Professores de matemática e materiais curriculares 
educativos: participação e oportunidades de 
aprendizagens (Doutorado) 

Jamille Vilas Bôas 
de Souza 

2015 

Materiais Curriculares Educativos e a 
recontextualização Pedagógica. (Doutorado) 

Thaine Souza 
Santana 

2015 

O uso de materiais curriculares de Matemática por 
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
para o tema Espaço e Forma (Mestrado) 

Débora Reis 
Pacheco 

2015 

A participação de professores de Matemática e 
análise de materiais curriculares elaborados em um 
trabalho coletivo (Mestrado) 

Wedeson Oliveira 
Costa 

2015 

Marco Conceitual para estudar a relação entre 
materiais curriculares e professores de Matemática 
(Doutorado) 

Gilberto Januário 2017 

Materiais Curriculares Educativos e Professores que 
ensinam Matemática: mensagem, recontextualização 
e identidade  pedagógica (Doutorado) 

Paulo Diniz 2017 
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Fonte: elaborado pela autora, 2017/2018. 
 

 

Em relação às investigações internacionais sobre a temática Materiais 

Curriculares, destacamos o estudo do autor americano Matthew Brown (2002), que 

analisou a relação de três professores de Ciências com os materiais curriculares, 

evidenciando três modos de interação: reprodução, adaptação e improvisação. 

Embora seu foco tenha sido no ensino de Ciências, pesquisadores em Educação 

Matemática têm utilizado desses modos de interação para avaliar a relação entre 

professores e materiais curriculares de Matemática. 

Também encontramos estudos que focam a relação professor-material 

curricular no Brasil. Destacamos algumas pesquisas desenvolvidas no âmbito de 

projetos de pesquisas acerca da temática. 

Maiana Silva (2013), Airam Prado (2014), Wagner Aguiar (2014), Jamile Souza 

(2015), Thaiane Santana (2015), Wedeson Costa (2015) são trabalhos concluídos nos 

projetos desenvolvidos pelos professores Jonei Barbosa e Andreia Oliveira no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da 

Universidade Federal da Bahia  (UFBA) e Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). As pesquisas buscam compreender as aprendizagens dos professores de um 

grupo colaborativo e dos professores que utilizam os materiais curriculares no 

ambiente virtual do grupo; analisar o papel dos materiais curriculares que abordam a 

modelagem matemática; e investigar como os professores recontextualizam os 

Uso dos materiais Curriculares por professores de 
Matemática (Doutorado) 

Simone Bueno 2017 

Relação professor-materiais curriculares em 
Educação Matemática: uma análise a partir de 
elementos dos recursos do currículo e dos recursos 
dos professores (Doutorado) 

Kátia Lima 2017 

Abordagem ontossemiótica de processos de ensino e 
aprendizagem de grandezas e medidas no 1º ciclo de 
educação básica. (Doutorado) 

Isabel Cláudia 
Nogueira 

2015 

Grandezas e medidas: representações sociais de 
professores do ensino fundamental. (Doutorado) 

Marlene Perez 
 
 

2008 

Materiais Curriculares Educativos de Matemática do 
Pacto/PNAIC: um olhar desde os critérios de 
Idoneidade (Mestrado) 

Janaína Melo 
Souza 

2018 
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materiais curriculares em suas práticas pedagógicas. Assim, identificaram que os 

professores seguem as orientações do material, diversificam as estratégias de ensino 

ou usam como recurso na aula. 

Jackeline de Oliveira (2014) Cristiano Anjos (2014) e Shirlei Furoni (2014) são 

estudos fundamentados no teórico Matthew Brown, desenvolvidos no âmbito do 

projeto “Investigações sobre o desenvolvimento profissional de professores que 

ensinam Matemática, por intermédio de suas relações com os livros didáticos”, 

coordenado pelo professor Marcio Antonio da Silva. As pesquisas buscaram 

investigar a relação professor-materiais curriculares de Matemática, centradas nas 

discussões sobre os livros didáticos do Ensino Médio. Os autores entendem que as 

crenças e conhecimentos dos professores interferem a relação com o livro didático, e, 

por fim, apontam a importância da adaptação das propostas dos livros didáticos para 

o ensino. 

Silvana Lima (2014), Débora Pacheco (2015), Gilberto Januário (2017), Simone 

Bueno (2017) e Kátia Lima (2017) desenvolveram seus estudos no âmbito do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Silvana Lima (2014) analisou a 

atuação de professores dos anos iniciais, centrando na interpretação das orientações 

didáticas sobre números. Debora Pacheco (2015) investigou a relação que duas 

professoras dos anos iniciais estabelecem com os materiais curriculares do bloco de 

espaço e forma. Simone Bueno (2017) analisou o uso dos materiais curriculares por 

quatro professores em escolas públicas. Kátia Lima (2017) desenvolveu uma pesquisa 

com quatro professores para investigar como utilizam os materiais curriculares para 

o ensino de número naturais e sistema de numeração decimal. Essas pesquisas 

destacam os diferentes usos que os professores fazem dos materiais curriculares: 

reproduzem, adaptam e criam, motivadas pelas crenças e concepções que possuem 

acerca do conteúdo e do ensino de matemática. Evidenciam também a importância 

de os materiais curriculares serem objeto de estudo na formação de professores. 

Ainda em relação ao uso dos materiais curriculares, destacamos a pesquisa de 

Paulo Diniz (2017), fundamentada na teoria de Basil Bernstein, que apresenta três 

objetivos distintos: identificar as mensagens da dimensão interacional presentes em 



 

27 

 

 

 

quatro materiais curriculares de Matemática; compreender os processos de 

recontextualização desses materiais mobilizados por professores de Matemática 

participantes de um programa de formação continuada; e identificar as identidades 

pedagógicas assumidas pelos professores após o contato com os materiais 

curriculares.  

Em relação ao ensino de Grandezas e Medidas, destacamos as pesquisas 

desenvolvidas por Isabel Nogueira (2015), Marlene Perez (2008) e Janaína Souza 

(2018). 

Nogueira (2015) desenvolve um estudo que descreve e analisa as práticas do 

primeiro ciclo da educação básica, relacionadas às grandezas de comprimento, massa 

e tempo e seus respectivos processos de medição. A autora evidencia em seus 

resultados a utilização de situações extramatemáticas e o cotidiano dos alunos como 

práticas frequentes. Fundamentada na abordagem Ontossemiótica, observa uma 

discrepância entre os significados institucionais de referência e os significados 

implementados em sala de aula pelos professores. 

Perez (2008) investiga as representações sociais de 120 professores, licenciados 

e não-licenciados em matemática, que lecionam nos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental. Sua pesquisa centra as discussões no ensino de Grandezas e Medidas, 

fundamentada nos estudos de Gerard Vergnaud. Os resultados evidenciam que os 

professores relacionam grandezas e medidas com o cotidiano das pessoas, dessa 

maneira, o trabalho em sala tem como enfoque a rotina dos alunos. 

O estudo de Janaína Souza (2018) tem como objetivo a análise do Material 

Curricular Educativo do Programa Estadual Pacto pela Educação, o qual articulado 

com o Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ficou conhecido como 

Pacto/PNAIC. A análise da autora foi desenvolvida por meio dos Critérios de 

Idoneidade Didática (CID), desenvolvido por Godino e colaboradores. Infere que as 

atividades propostas pelo MC do Pacto/PNAIC se encontram em maior grau nos 

critérios Epistêmico, Ecológico, Mediacional e Interacional e em médio grau nos 

critérios Afetivo e Cognitivo. Desse modo, evidencia uma correspondência 

satisfatória para a maioria dos indicadores dos CID. A autora corrobora com a ideia 
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que os MC devem potencializar a aprendizagem dos docentes e, consequentemente, 

contribuir para a aprendizagem dos alunos. 

Os trabalhos desenvolvidos sobre a temática no Brasil, descrevem e explicam, 

fundamentados em Basil Bernstein, Matthew Brown e Juan Godino a relação e usos 

dos MCM por professores dos diversos níveis da Educação Básica. Através dessa 

busca, percebemos que há poucos estudos sobre os MCM centrados no ensino de 

grandezas e medidas. E com base nesse contexto, desenvolvemos nossa pesquisa, 

tendo como objetivo analisar a relação professor-materiais curriculares no ensino de 

matemática nos anos iniciais, no que diz respeito ao conteúdo grandezas e medidas. 

 

1.3.2. Relação Professor-Materiais Curriculares  

 

Ao buscar na literatura aportes para nossas reflexões e análises, encontramos o 

teórico Matthew W. Brown (2009), que aborda a relação professor-materiais 

curriculares, e as pesquisas desenvolvidas por Célia Pires e Edda Curi (2013) acerca 

do uso dos MC pelos professores. Desse modo, buscamos nos apropriar desses 

estudos e pesquisas como suporte para analisar a relação do professor com o material 

curricular no ensino de Matemática. 

De acordo com Brown (2009), materiais curriculares abrangem todo material, 

impresso ou manipulativo, utilizado pelo professor durante o planejamento e na 

implementação em sala, tais como o livro didático, apostilas, caderno de atividades 

ou outros recursos que auxiliam o professor na realização dos seus objetivos de 

ensino, na organização da sala de aula, na interação professor-aluno. O autor 

pondera que os professores interagem de modo diferente com os MC, podendo 

acontecer em diferentes graus: reprodução (offloading), adaptação (adapt) ou 

improvisação (improvise). Vale ressaltar que um grau não é superior ou inferior ao 

outro, são modos de se relacionar e o professor escolhe a melhor forma de 

interpretar e implementar tais materiais em sua prática. 

Pires e Curi (2013) apresentam quatro tipos de uso que os professores podem 

fazer dos MC: negação, reprodução, aproximação/adaptação e criação. No primeiro 

tipo, o professor não faz uso do material e/ou pode desenvolver uma atividade 
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proposta nas orientações. Na reprodução, os MC são utilizados conforme suas 

orientações e, dessa maneira, não leva em consideração o conhecimento prévio ou 

necessidades dos alunos. No terceiro tipo, o professor considera os conhecimentos, 

necessidades, interesses e os ritmos de aprendizagem de cada aluno, dessa maneira, 

faz adaptações nas orientações propostas pelos MC. Na criação, o professor não faz 

uso dos MC e propõe atividades próprias. 

Cabe ressaltar que o professor em uma mesma aula, pode reproduzir o 

conteúdo conforme as orientações do material, em outro momento pode adaptar o 

conteúdo ao contexto escolar em que está inserido e usar estratégias próprias. Essas 

escolhas demostram diferentes formas do professor utilizar o MC para atingir seus 

objetivos pretendidos, atender as necessidades dos alunos e selecionar a maneira 

mais adequada de utilizar os recursos disponíveis (PIRES; CURI, 2013).  

Conforme Brown (2009), a interação do professor com o MC envolve 

influências bidirecionais, a saber: de um lado, os artefatos curriculares (MC) 

influenciam os professores, por meio de suas orientações, e de outro, os professores 

utilizam os artefatos curriculares (MC), através de suas percepções, crenças e 

escolhas. Essa dinâmica é representada por um modelo denominado como The 

Design Capacity for Enactment Framework (ver figura1).  

 

Figura 1 – The Design Capacity for Enactment Framework 

 

Fonte: Brown (2009). 
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Esse modelo expõe os Recursos Curriculares (lado esquerdo), incluindo 

aspectos físicos, procedimentos e as representações dos conceitos, e os Recursos do 

Professor (lado direito), que incluem suas crenças e seus conhecimentos. Os tipos de 

uso, de acordo com o autor, resultam dos dois lados da relação. Os elementos do 

MC influenciam o professor que, por sua vez, possui conhecimentos e crenças que 

condicionam sua interpretação dos MC. Portanto, para analisar a relação professor-

MC, cabe entender como os MC criam oportunidades e/ou restringem a prática do 

professor, bem como a maneira que este professor interpreta os elementos do MC. 

Centraremos nossa atenção, nos conhecimentos do professor e nas características 

dos MC. 

 

1.4.1.1 Conhecimentos Matemáticos e sua influência no uso dos Materiais 

Curriculares 

 

Para analisar a relação dos professores com os MC, convém entender os 

conhecimentos do professor, vez que eles influenciam na interpretação dos 

elementos dos MC para o ensino de Matemática.  Para tanto, enfocamos os estudos 

de Shulman (1986), que apresenta uma visão geral do conhecimento para o ensino e 

Ball et al. (2008), que aborda os conhecimentos especificamente para o ensino de 

Matemática. 

O conhecimento necessário ao professor para ensinar é conhecido, segundo 

Shulman (1986), como ‘base de conhecimentos para o ensino’. Esta base se refere ao 

que o professor necessita para promover a aprendizagem dos alunos, ou seja, 

conhecimentos, adquiridos na formação e na experiência, que fundamentam a 

prática docente. Conforme o autor (1986 apud BUENO, 2017), a base de 

conhecimentos envolve três tipos de conhecimento, a saber: o conhecimento 

específico do conteúdo (subject knowledge matter); o conhecimento pedagógico do 

conteúdo (pedagogical knowledge matter); e o conhecimento curricular (curricular 

knowledge). 

O conhecimento específico do conteúdo diz respeito ao conteúdo em si, no 

caso da nossa pesquisa, conhecimentos matemáticos, por exemplo Grandezas e 
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Medidas. Envolve a forma como o professor compreende a estrutura da disciplina e 

organiza o conhecimento que será objeto de ensino. Para essa compreensão, compete 

ao professor entender o domínio atitudinal, conceitual, procedimental, 

representacional e validativo do conteúdo (BUENO, 2017). 

Conforme Shulman (1986), 

 
O professor precisa não só entender que algo é assim; o professor 
deve entender ainda mais por que é assim, com que fundamenta o 
seu mandado pode ser afirmado, e em que circunstância a nossa 
crença na sua justificação pode ser enfraquecida e até mesmo negada. 
Além disso, esperamos que o professor compreenda por que um 
determinado tópico é particularmente central para uma disciplina, 
enquanto que outro pode ser um pouco periférico. Isto será 
importante nas decisões pedagógicas subsequentes relativas à ênfase 
curricular relativa (SHULMAN, 1986, p.9 - tradução nossa).6 

 

O segundo tipo de conhecimento, segundo Shulman (1986), é o conhecimento 

pedagógico do conteúdo, o qual refere-se ao modo de apresentar o conteúdo. Essa 

categoria não se restringe ao conhecimento da matéria, vai além, abarca a 

transformação e adaptação do conteúdo, tornando-o mais próximo do contexto de 

ensino e mais compreensível aos alunos. Para tanto, o professor deve considerar todo 

seu conhecimento e suas experiências para reconhecer o que facilita ou dificulta o 

aprendizado, bem como prever a diversidade de alunos e ser flexível. O professor, 

portanto, deve incluir exemplos, explanações, ilustrações. Dessa maneira,  

 
o professor precisa ter às mãos um verdadeiro arsenal de formas 
alternativas de representação, algumas das quais derivam da 
pesquisa enquanto outras têm sua origem no saber da prática. 
(SHULMAN, 1986 apud FERNANDEZ, 2011, p.2).  
 

O conhecimento curricular diz respeito ao conhecimento dos programas 

elaborados para orientar o ensino e abrange os recursos didáticos, as relações entre 

conteúdos e contextos, os conteúdos que já foram ou serão trabalhados em outros 

                                                 
6 The teacher need not only understand that something is so; the teacher must further understand why 
it is so, on what grounds its warrant can be asserted, and under what circum- stances our belief in its 
justification can be weakened and even denied. Moreover, we expect the teacher to understand why a 
given topic is particularly central to a discipline whereas another may be somewhat peripheral. This 
will be important in subsequent pedagogical judgments regarding relative curricular emphasis 
(SHULMAN, 1986, p.9)  
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anos. É importante frisar que esse conhecimento serve como indicação e 

contraindicação para o uso de um material, por isso o professor precisa conhecer as 

orientações e fundamentos dos materiais para poder escolher como utilizá-lo. 

Shulman (1986, p. 10) acrescenta, “devemos esperar que o professor experiente 

possua tais entendimentos sobre as alternativas curriculares disponíveis para a 

instrução” (SHULMAN, 1986, p.10 – tradução nossa)7. 

Compete ressaltar que esses conhecimentos devem estar interligados. 

Portanto, o professor deve transitar entre os diferentes conhecimentos, utilizando-

os em momento oportuno, de tal modo que a sua prática possa conduzir à 

aprendizagem dos seus alunos.  

Em relação à base de conhecimento do professor para o ensino de 

Matemática, destacamos os estudos de Deborah Ball et al. (2008), fundamentados 

em Shulman (1986). Na perspectiva da autora, existem os seguintes conhecimentos: 

conhecimento comum do conteúdo (common content knowledge), conhecimento 

especializado do conteúdo (specialized content knowledge), conhecimento do 

conteúdo e dos estudantes (knowledge of content and students), conhecimento do 

conteúdo e do ensino (knowledge of content and teaching), conhecimento do conteúdo 

e do currículo (knowledge of content and curriculum) e conhecimento horizontal do 

conteúdo (horizon content knowledge). 

O conhecimento comum do conteúdo diz respeito ao conhecimento usado 

em contextos além do ensino, ou seja, conhecimento necessário para reconhecer 

erros e/ou definições imprecisas acerca de um assunto. Por isso, conforme Ball et al. 

(2008), “os professores precisam conhecer o material que ensinam”, caso contrário, 

não estarão aptos a ajudar aos alunos aprenderem (BALL et al. 2008, p. 399 – 

tradução nossa).8 Além de conhecer o que deve ser ensinado, cabe ao professor 

saber como ensinar, saber contextualizar o assunto para fazer que seja 

compreensível para o aluno. Esse é o conhecimento especializado do conteúdo que, 

segundo Ball et al. (2008), é um conhecimento próprio para o ensino de matemática. 

                                                 
7 “we ought to expect that the mature teacher possesses such understandings about the curricular 
alternatives available for instruction” (SHULMAN, 1986, p.10).  
8 “Teachers need to know the material they teach.” (BALL et al. 2008, p. 399). 
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O terceiro conhecimento matemático, o conhecimento do conteúdo e dos 

estudantes refere-se à capacidade de o professor prever os pensamentos, as 

dúvidas, as dificuldades, os erros dos alunos em relação ao conteúdo que será 

ensinado, além disso, deve imaginar o que pode tornar o assunto mais atraente e 

significativo para o aluno. Já o conhecimento do conteúdo e do ensino alude ao 

conteúdo específico e às estratégias pedagógicas, ou seja, à seleção da estratégia 

para ensinar um conteúdo, de modo a superar as dificuldades (BALL et al., 2008).  

O conhecimento do conteúdo e do currículo é a interrelação dos conteúdos 

no currículo, seja entre os anos escolares anteriores ou posteriores, seja na 

articulação com outras disciplinas (BALL et al., 2008). E o conhecimento horizontal 

do conteúdo é o conhecimento matemático que possibilita ao professor saber como 

os conteúdos matemáticos são construídos ao longo da escolaridade.  

Salientamos que essas seis classificações de conhecimento dialogam entre si 

e, de acordo com Ball et al. (2008), necessitam ser encaradas como formas de 

organização dos conhecimentos presentes nos processos de ensino e de 

aprendizagem matemática, e não como mera tipologia sem vínculo com a prática 

docente. 

Godino (2009) considera relevantes os estudos de Shulman (1986) e Ball et al. 

(2008), no entanto, ressalta que são pesquisas com categorias muito generalizadas e, 

por essa razão, considera importante estudos que permitam uma análise mais 

detalhada do conhecimento implementado no ensino de Matemática. Desse modo, 

juntamente com colaboradores (PINO-FAN; FONT; GODINO, 2014; PINO-FAN; 

GODINO, 2015), propõe um sistema de categorias dos conhecimentos do professor 

de Matemática denominado como Conhecimento Didático-Matemático (CDM). 

Esse modelo propõe três dimensões do conhecimento: matemática, didática e 

didático-matemática.  

A primeira dimensão inclui o conhecimento comum do conteúdo – 

conhecimento suficiente para resolver tarefas próprias do nível em que se encontra 

– e o conhecimento ampliado do conteúdo – possibilita ao professor realizar conexões 

com conteúdos posteriores (PINO-FAN; FONT; GODINO, 2014 e PINO-FAN; 

GODINO, 2015).  
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A dimensão didática, segundo os autores, inclui as categorias epistêmica – 

conhecimento especializado da matemática –, cognitiva – conhecimento sobre os 

estudantes –, afetiva – conhecimentos sobre as crenças, concepções e atitudes dos 

estudantes –, mediacional – conhecimentos sobre os recursos e meios que influem na 

aprendizagem dos estudantes –, interacional – conhecimentos sobre o tipo de 

interações que favorecem a aprendizagem – e ecológica -  conhecimentos sobre o 

currículo e sua relação com o contexto social, político e econômico.  

E a terceira dimensão, didático-matemática, de acordo com os autores, 

refere-se aos conhecimentos necessários para reflexão dos professores sobre sua 

própria prática e avaliação da idoneidade didática dos processos de ensino e de 

aprendizagem das matemáticas. 

 

1.3.3. Propostas e Materiais Curriculares para o ensino de Grandezas e Medidas 

nos anos iniciais 

 

Para compreender a relação professor-materiais curriculares, segundo Brown 

(2009), faz-se necessário interpretar os elementos que compõem os MC. Para tanto, 

fizemos uma análise das propostas e objetivos elencados no Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (RCNEI) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), documentos que fundamentaram a elaboração dos MC utilizados pelos 

professores durante a pesquisa. E para atender o nosso objetivo geral, também 

analisamos os MC presentes no contexto da pesquisa, o livro didático, a proposta 

Didática do Pacto/PNAIC e outros.  

Cabe ressaltar que nossa análise se restringiu, especificamente, ao conteúdo 

de Grandezas e Medidas e, por esta razão, a seguir apresentamos alguns aspectos 

desse conteúdo e posteriormente, destacamos a sua abordagem nas propostas e MC 

de Matemática. 
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1.3.2.1 Grandezas e Medidas: aspectos gerais 

 

Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar 
todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me 
visse lá do chão, ia dizer, com certeza: - Minha nossa, que grandão! 

 

Como ilustra o poema de Pedro Bandeira, medir, estimar, comparar... são 

ações muito presentes em nosso cotidiano, mas geralmente não nos damos conta que 

estamos lidando com esses conteúdos matemáticos. Se pararmos um pouco para 

pensar, vamos perceber que antes de chegar à escola as crianças apresentam 

conhecimentos práticos que envolvem a medição, por exemplo a distância do 

campinho de futebol, o tamanho do tecido para confeccionar as roupinhas de 

bonecas, bem como conhecimentos que envolvem a comparação a partir de questões 

como quem é maior ou quanto tempo leva.   

Todavia não é um conteúdo fácil de ser ensinado e/ou aprendido. Os autores 

Plaza e Gómez (2000) salientam que o ato de medir uma grandeza não é algo fácil ou 

que é realizado de maneira espontânea. Para medir é importante praticar atividades 

que envolvam estimativas, classificações e seriações, além disso, se faz necessário 

estabelecer a característica da grandeza que se quer medir.  

Ações relacionadas aos conceitos de grandezas e medidas surgem a partir das 

necessidades cotidianas e vem se transformando ao longo da história da humanidade 

(VECE et. al., 2017), desde a experiência de medir com partes do próprio corpo, até 

sua utilização em muitas áreas de conhecimento para desenvolver suas atividades, 

como é o caso da gastronomia, para medir a quantidade de ingredientes; da 

medicina, para controlar as medicações e o tempo de tratamento; da arquitetura e da 

engenharia, para calcular as dimensões; e outras atividades em que grandezas e 

medidas são indispensáveis. Desse modo, é evidente o seu caráter prático e utilitário, 

bem como sua relevância para formação do cidadão que se engajará no mundo do 

trabalho, das relações sociais, culturais e políticas.  

Apesar da importância desse conteúdo, ao consultar os resultados das 

avaliações nacionais em larga escala, referente ao ano de 2016, verificamos que o 

ensino e aprendizagem desse conteúdo tem sido frustrante e, por sua vez, dificulta 
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a abordagem conceitual nos ciclos posteriores. Como mencionamos, medir é algo 

muito comum no cotidiano das crianças, mas elas podem ter noções equivocadas 

durante a medição, como no uso da régua, que podem medir a partir do seu início, 

sem considerar a escala numérica (BRASIL, 2014).  

Lima e Bellemain (2010), frisam que no cotidiano, muitas palavras estão 

associadas às grandezas e medidas, tais como grandeza, quantidade, medir, 

medida, medição, unidade, número, dessa maneira, seus significados devem ser 

considerados, vez que podem estar presentes nas situações cotidianas dos 

professores e alunos. No entanto, na linguagem matemática cada termo tem um 

significado. 

Para entender o significado dessas palavras, inicialmente com base na 

linguagem comum, utilizamos o dicionário Mini Aurélio (FERREIRA, 2008), e 

apresentamos a seguir a definição de cada uma: 

 

Grandeza: sf. 1. Qualidade de grande. 2. Mat. Entidade suscetível de 
medida. (FERREIRA, 2008, p.438). 
Medida: sf. 1. Medição. 2. Padrão (2). 3. Qualquer objeto para medir 
uma quantidade. 4. Limite, termo. 5. Dimensão, tamanho. 6. 
Disposição, providência. (FERREIRA, 2008, p.544). 
Medição: sf. 1. Ato ou efeito de medir, medida. (FERREIRA, 2008, 
p.544). 
Medir: v.t.d. 1. Determinar ou verificar, tendo por base uma escala 
fixa, a extensão, medida ou grandeza de. 2. Ser a medida de. 3. Fig. 
Usar com cuidado e convenientemente: medir as palavras. Avaliar, 
calcular. 5. Pesar. 6. Contar as sílabas métricas de.7. Ter a extensão, 
comprimento ou altura de. 8. Competir, bater-se. (FERREIRA, 2008, 
p.544-545). 
Unidade: sf. 1. Quantidade que se toma arbitrariamente para termo 
de comparação entre grandezas da mesma espécie. 2. O número um. 
3. Princípio da numeração. 4. Qualidade do que é um, ou único, ou 
uniforme. 5. Aquilo que, num conjunto, espécie, etc., forma um todo. 
6. Tropa de soldados destinados a manobrar juntos. (FERREIRA, 
2008, p.801). 
Quantidade: sf. 1. Grandeza expressa em número. 2. Grande porção 
de pessoas ou de coisas; grande número; abundância, magote, 
porção, mundão. (FERREIRA, 2008, p.670). 
Número: sm. 1. Entidade abstrata que corresponde a um aspecto ou 
a característica mensurável de algo (quantidade, grandeza, 
intensidade, etc.) 2. Porção, parcela. 3. Palavra ou símbolo que 
expressa a quantidade. 4. Bibliol. Exemplar. 5. Edit. Unidade de 
publicação periódica; fascículo. 6. Gram. Flexão nominal ou verbal 
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indicativa de um ou de mais. 7. Mat. Na Teoria dos conjuntos, pode-
se definir número como: a soma total dos elementos ou unidades de 
um conjunto, série, etc... (FERREIRA, 2008, p.583). 

 

Os significados na linguagem comum dessas palavras estão correlacionados, 

mas apresentam uma definição diferente da linguagem matemática. Para 

compreender matematicamente esses termos, é preciso mergulhar nos estudos sobre 

Grandezas e Medidas, e estabelecer analogias entre uma linguagem e outra.  

Na literatura, encontramos muitos estudos (CARAÇA, 2002; CHAMORRO, 

2005; LIMA; BELLEMAIN, 2010; LANNER DE MOURA, 1995), sobre a história das 

medidas, desde a sua relação com o aparecimento dos números racionais, até a 

padronização das unidades de medida, através da criação do sistema métrico 

decimal e, posteriormente, do sistema internacional de medidas. Quanto às 

grandezas, evidenciamos a diluição em outros temas sobre a Matemática, além de 

estudos em torno do conceito de grandeza. 

Caraça (2002, p. 29) elucida que medir “consiste em comparar duas grandezas 

de mesma espécie, dois comprimentos, dois pesos, dois volumes, duas massas, etc.” 

O autor ainda salienta que ao compararmos as grandezas de mesma espécie 

podemos considerar advérbios, como “mais que”, “menos que”, “maior que”, 

“menor que” etc. Todavia, o ato de medir não se resume a comparar, é preciso 

estabelecer padrões entre as grandezas da mesma espécie e expressar o resultado da 

comparação por meio de um número. Esta expressão numérica surge da indagação 

“quantas” vezes mais, “quantas” vezes cabe (CARAÇA, 2002). 

Nessa mesma perspectiva, Cunha (2008) salienta que a medida é uma lógica 

determinada pela grandeza e pela unidade correlacionadas, vez que a escolha da 

grandeza implica na natureza da unidade. A autora ainda destaca, mencionando 

Lanner de Moura (1995), a importância do professor ressignificar os conceitos de 

medida de tal modo a desenvolver autonomia para elaborar atividades e desafios 

para que as crianças possam conhecer diferentes grandezas e suas variações. 

Grandeza e medida são conceitos articuladores para a formação dos 

pensamentos numéricos. Nesse sentido, Chamorro (2005) frisa que a construção 

conceitual desse campo deve começar na educação infantil, partindo de 
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classificações e seriações, por meio da manipulação concreta, jogos e brincadeiras 

mediadas pelo professor. Apesar da importância do uso de material concreto, cabe 

destacar que tais atividades não são suficientes para articular o pensamento de 

número e o conceito de medida, por exemplo. 

No trabalho em sala de aula com Medidas, os professores exploram alguns 

conceitos e deixam de lado outros, a exemplo disso são os critérios de equivalência e 

conservação. Esses critérios permitem aos alunos distinguir, por exemplo, que duas 

bolinhas de modelar feitas com a mesma quantidade de massa cada uma, se 

esticadas ou enroladas de formas diferentes permanecerão com a mesma quantidade 

de massa, serão equivalentes em quantidade de massa. E se esses critérios não forem 

bem trabalhados podem provocar dois tipos de erros na criança: 1) o uso errado dos 

sentidos quando uma criança estima e compara a massa de dois objetos usando a 

visão, por exemplo, dizer que “1 kg de chumbo pesa mais que 1 kg de algodão”; 2) 

confusão entre distintas grandezas, por exemplo, confundir o perímetro com a área 

(CHAMORRO; BELMONTE, 1991). 

Em relação ao processo de alfabetização, Lima e Bellemain (2010) destacam a 

importância da criança efetuar medições de maneira intuitiva, utilizar estratégias 

próprias de medida e medir com instrumentos não convencionais, tendo em vista 

que o sistema de medida não é objeto de estudo desse ciclo. Desse modo, a 

prioridade é possibilitar que as crianças compreendam o procedimento de medir e 

explorem estratégias próprias.  

Indubitavelmente, cabe ao professor a ressignificação conceitual dos objetos 

matemáticos para uma prática mais autônoma e significativa, mediando a 

construção dos conhecimentos de tal modo que os alunos possam em anos 

posteriores fazer relações de um novo conhecimento com o que aprendeu 

anteriormente. No entanto, faz-se necessário, aprimorar os saberes matemáticos na 

formação inicial, bem como levar em consideração a influência das construções 

afetivas com a Matemática para a prática do ensino nos Anos Iniciais. Além disso, 

evidenciamos a importância da formação continuada voltada para a área da 

Educação Matemática, visando equacionar possíveis dificuldades didático-

metodológicas, especialmente, em relação a Grandezas e Medidas. 
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1.3.2.2 O ensino de Grandezas e Medidas na Educação Infantil 

 

A Educação Infantil no Brasil tem sido fundamentada em variados 

documentos curriculares, no entanto, nossa análise se restringiu ao Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), por ter sido o primeiro 

documento constituído pelo Ministério da Educação (MEC) a apresentar ações 

educativas voltadas para crianças atendidas nessa etapa da Educação.  

No RCNEI são contemplados a formação pessoal e social, visando a 

construção da identidade e autonomia, bem como o conhecimento de mundo, que 

apresenta seis subeixos, entre eles o da Matemática, o qual está organizado em três 

blocos de conteúdo: Números e sistema de numeração; Grandezas e medidas; e 

Espaço e forma – porém, o próprio documento ressalta a importância de serem 

trabalhados de maneira integrada. 

No que tange às Grandezas e Medidas, esse documento ressalta a sua presença 

na grande parte das atividades cotidianas das crianças desde cedo, deixando claro a 

importância de o professor partir dessas práticas para resolução de problemas “em 

que a criança possa ampliar, aprofundar e construir novos sentidos para seus 

conhecimentos” (BRASIL, 1998, p. 226). 

Nesse sentido, sugere trabalho com atividades de culinária, pois envolve 

diferentes unidades de medida, como o tempo de cozimento e a quantidade dos 

ingredientes; atividades com comparação de comprimentos, pesos e capacidades, 

bem como atividades com marcação de tempo e com noção de temperatura,  

permitindo que as crianças passem da simples comparação sobre características 

opostas das grandezas e objetos, como “grande/pequeno, comprido/curto, 

longe/perto, muito/pouco, quente/frio”, para anunciar as comparações a partir das 

características dos objetos, como “minha bola de futebol é mais leve e menor do que a 

sua” (BRASIL, 1998, p. 226). 

Conforme o RCNEI (BRASIL, 1998): 

 
As crianças aprendem sobre medidas, medindo. A ação de medir 
inclui: a observação e comparação sensorial e perceptiva entre 
objetos; o reconhecimento da utilização de objetos intermediários, 
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como fita métrica, balança, régua etc., para quantificar a grandeza 
(comprimento, extensão, área, peso, massa etc.). Inclui também 
efetuar a comparação entre dois ou mais objetos respondendo a 
questões como: “quantas vezes é maior?”, “quantas vezes cabe?”, 
“qual é a altura?”, “qual é a distância?”, “qual é o peso?” etc. A 
construção desse conhecimento decorre de experiências que vão além 
da educação infantil (BRASIL, 1988, p. 227). 

 

  Nessa etapa da educação, portanto, é importante que as crianças iniciem o 

processo de medir com unidades de medidas não convencionais, utilizando partes do 

seu próprio corpo ou objetos como barbante, palito. E de modo progressivo, unidade 

de medidas convencionais como balança, régua. O RCNEI (BRASIL, 1998) salienta 

também a possibilidade de o professor explorar formas alternativas de medir e, desse 

modo, propiciar oportunidades para que as crianças pesquisem e tragam algum 

instrumento de casa. 

 

1.3.2.3 A proposta do PCN para o ensino de Grandezas e Medidas 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram elaborados com o intuito 

de atender a fixação dos conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, 

determinado pelo Artigo 210 da Constituição Federal de 1988, promover o aumento 

da qualidade do ensino e fomentar uma articulação com as reformulações 

curriculares desenvolvidas pelos estados e municípios (MOREIRA, 1996).  

Durante a elaboração desse documento, de acordo com Moreira (1996), muitos 

autores questionaram a elaboração de um currículo nacional, tendo em vista que 

“currículo só ganha vida nas salas de aula, quando experienciado pelos estudantes” 

(p. 12), sugerindo que seria mais significativo o investimento e apoio em reformas 

locais propostas por professores, estudantes e comunidade. 

Outras críticas ao PCN podem ser destacadas, como o currículo nacional está 

atrelado às avaliações quantitativas, que visam a formação de um indivíduo sobre a 

perspectiva neoliberal; a preservação de uma cultura comum no currículo nacional, 

vez que pode privilegiar discursos dominantes em detrimento de grupos sociais 

oprimidos; a subordinação do currículo aos interesses neoliberais, sem enfatizar o 

caráter excludente da modernização; os efeitos que o currículo nacional pode trazer 
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aos professores, como a desqualificação; o caráter conservador das suas propostas, 

bem como tecnocrático presente no sistema educacional (MOREIRA, 1996). 

Apesar das críticas durante sua elaboração, a primeira versão dos PCN foi 

publicada em 1997, com os documentos referentes ao primeiro (1ª e 2ª séries) e 

segundo (3ª e 4ª séries) ciclo do Ensino Fundamental. Em 1998, foram publicados os 

relacionados ao terceiro (5ª e 6ª séries) e quarto (7ª e 8ª séries) ciclo também do 

Ensino Fundamental. E, em 1999, foram publicados os voltados para o Ensino Médio. 

O texto referente ao Ensino Fundamental é composto por dez volumes, 

organizados na seguinte formatação: documento introdutório; documentos voltados 

para as áreas dos componentes curriculares – Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e Educação Física; e documentos 

referentes aos Temas Transversais – Ética, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, 

Meio Ambiente e Saúde.  

  Em relação ao ensino de Matemática, os PCN relacionados aos primeiro e 

segundo ciclos apresentam inicialmente uma breve análise histórica do ensino de 

Matemática no Brasil, considerações acerca do conhecimento matemático e do 

aprender e ensinar Matemática no Ensino Fundamental, os objetivos gerais, os 

conteúdos e a avaliação, além dos princípios norteadores para o trabalho a ser 

realizado no Ensino Fundamental. Posteriormente, focaliza o ensino de 1ª a 4ª séries e 

apresenta objetivos, conteúdos e orientações (BRASIL, 1997). 

  Os conteúdos para o ensino de Matemática estão organizados em blocos de 

conteúdos – números e operações; grandezas e medidas; espaço e forma; e 

tratamento das informações – que buscam identificar os conceitos, os procedimentos 

e as atitudes a serem trabalhados em sala. A partir dessa seleção dos conteúdos, cabe 

ao professor, segundo os PCN (BRASIL, 1997), organizá-los ao longo do ano letivo, 

considerando as possíveis interrelações entre eles; a ênfase que deve ser dada a cada 

item; e nível de aprofundamento adequado a cada ciclo. 

  Enfatizamos em nossa pesquisa o bloco de conteúdo Grandezas e Medidas do 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Segundo os PCN (BRASIL, 1997), o ensino 

desse conteúdo para o primeiro ciclo, referente a 1ª e 2ª séries, tem como objetivo 

levar os alunos à: 
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• Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, 
capacidade e elaborar estratégias pessoais de medida.  
• Utilizar informações sobre tempo e temperatura.  
• Utilizar instrumentos de medida, usuais ou não, estimar resultados 
e expressá-los por meio de representações não necessariamente 
convencionais (BRASIL, 1997, p. 47). 

 

Para tanto, estabelece como conteúdos conceituais e procedimentais:  

 
• 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.  
• Identificação de unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, 
semestre, ano — e utilização de calendários.  
• Relação entre unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, 
semestre, ano.  
• Reconhecimento de cédulas e moedas que circulam no Brasil e de 
possíveis trocas entre cédulas e moedas em função de seus valores.  
• Identificação dos elementos necessários para comunicar o resultado 
de uma medição e produção de escritas que representem essa 
medição. 
• Leitura de horas, comparando relógios digitais e de ponteiros. 
(BRASIL, 1997, p. 52). 
 

   

  E como conteúdos atitudinais, destaca para Grandezas e Medidas a 

“valorização da importância das medidas e estimativas para resolver problemas 

cotidianos” (BRASIL, 1997, p. 53). 

 

1.3.2.4 Grandezas e Medidas sob a ótica da BNCC 

 

 Os MC utilizados pelos professores durante a pesquisa foram fundamentados 

nos RCNEI e PCN, no entanto, acrescentamos nesse bojo o novo documento 

curricular elaborado e aprovado, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), vez 

que pode ter contribuído de algum modo no processo de ensino e aprendizagem.  

 A BNCC é um documento de caráter normativo que define competências 

consideradas necessárias para serem desenvolvidas ao longo da Educação Básica. 

Tais competências “pretendem assegurar, como resultado do seu processo de 
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aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral que visa à 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2017, p. 25).  

 Ainda de acordo com o próprio documento, sua elaboração busca atender as 

determinações do artigo 210 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 26 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Para tanto, baseia-se nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), nas Conferências Nacionais de Educação, no Plano 

Nacional de Educação (PNE), nos documentos curriculares dos estados e municípios 

e nos conhecimentos produzidos pelas áreas de conhecimentos da educação básica 

(BRASIL, 2017). 

Em dezembro de 2017, uma versão foi aprovada para os segmentos da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, com pretensão de ser implementado a 

partir do segundo semestre de 2018, de modo que os currículos de todas as escolas, 

públicas e particulares sejam alterados para o seu uso no início de 2019. 

Nesse documento, o ensino fundamental, com nove anos de duração, está 

estruturado em cinco áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da 

natureza, ciências humanas e ensino religioso. Essas áreas permitem a integração 

entre os componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física, língua 

inglesa; matemática; ciências; geografia, história; e ensino religioso (BRASIL, 2017).  

  A BNCC apresenta os conteúdos escolares em unidades temáticas e cada 

unidade contempla objetos de conhecimento e habilidades. Em relação ao ensino de 

Matemática, propõe cinco unidades temáticas: números; álgebra; geometria; 

grandezas e medidas; probabilidade e estatística. Estas unidades se correlacionam e 

orientam a delimitação dos objetos de conhecimento e as habilidades, cuja leitura não 

pode ser feita de maneira fragmentada, pois o documento indica que as noções 

matemáticas sejam retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano (BRASIL, 2017). 

Em nosso estudo, destacamos a unidade de Grandezas e Medidas, a qual 

propõe, para os anos iniciais do ensino fundamental, o reconhecimento “que medir é 

comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação 

por meio de um número”; a resolução de “problemas oriundos de situações 

cotidianas que envolvem grandezas”; e  a resolução de “problemas sobre situações 
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de compra e venda”, de modo a desenvolver “atitudes éticas e responsáveis em 

relação ao consumo”. Conforme o documento, 

Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, 
preferencialmente, unidades não convencionais para fazer as 
comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando 
a ênfase em procedimentos de transformação de unidades 
convencionais. No entanto, é preciso considerar o contexto em que a 
escola se encontra: em escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as 
medidas agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula 
(BRASIL, 2017, p. 271). 

 

  A seguir, no quadro 3, destacamos as unidades temáticas, os objetos do 

conhecimento matemático e as habilidades relacionados ao ensino de Grandezas e 

Medidas estabelecidos para o primeiro ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

 

Quadro 3 – Grandezas e Medidas na BNCC 

Unidade 
Temática 

Objeto de Conhecimento Habilidades 

Grandezas e 
Medidas 

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 
comparações e unidades de 
medida não convencionais. 

(EF01MA15) Comparar 
comprimentos, capacidades ou 
massas, utilizando termos como 
mais alto, mais baixo, mais 
comprido, mas curto, mais grosso, 
mais fino, mais largo, mais pesado, 
mais leve, cabe mais, cabe menos, 
entre outros, para ordenar objetos 
de uso cotidiano. 

Medidas de tempo: unidade 
de medida de tempo, suas 
relações e o uso do 
calendário. 

(EF01MA16) Relatar em linguagem 
verbal ou não verbal sequência de 
acontecimentos relativos a um dia, 
utilizando, quando possível, os 
horários dos eventos. 
(EF01MA17) Reconhecer e 
relacionar períodos do dia, dias da 
semana e meses do ano, utilizando 
calendário, quando necessário. 
(EF01MA18) Produzir a escrita de 
uma data, apresentando o dia, o 
mês e o ano, e indicar o dia da 
semana de uma data, consultando 
calendários. 
 



 

45 

 

 

 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e 
moedas. 

(EF01MA19) Reconhecer e 
relacionar valores de moedas e 
cédulas do sistema monetário 
brasileiro para resolver situações 
simples do cotidiano do estudante. 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017). 
 

Cabe ressaltar, que “essa unidade temática contribui ainda para a 

consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a 

construção do pensamento algébrico” (BRASIL, 2017, p. 271).  

 

1.3.2.5 Materiais Curriculares para o ensino de Matemática  

 

Os documentos mencionados acima definem a proposta da Educação Básica e 

suas orientações, em relação aos conhecimentos necessários a formação do estudante, 

são traduzidas nos MC, os quais tem sido ferramentas utilizadas pelos professores 

nos processos de ensino e de aprendizagem. Dentre os MC para o ensino de 

Matemática, destacamos àqueles que foram utilizados no contexto da pesquisa: o 

livro didático e paradidático, a proposta didática do Pacto/PNAIC, os materiais 

impressos e manipulativos. 

 

• Livro didático no ensino de Matemática 

 

Os livros didáticos, de acordo com Pires e Curi (2013), têm sido os MC mais 

difundidos e utilizados no contexto educacional brasileiro. Sua distribuição passou 

por diferentes fases, desde 1929 com a criação do Instituto Nacional do Livro (INL) à 

instituição do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), regulamentado pelo 

Decreto n. 91542/85.  

Atualmente, o PNLD foi unificado ao Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE), por meio do Decreto nº 9.099/2017, e passou a ser denominado como 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). O Programa é 

destinado a avaliar e a disponibilizar materiais de apoio à prática educativa, como 

livros didáticos, pedagógicos e obras literárias, de maneira gratuita às escolas 
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públicas de educação básica e às instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público através do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (BRASIL, 2017). 

Antes de chegar às escolas, os livros didáticos são avaliados e ao serem 

aprovados constituem o Guia do PNLD que é disponibilizado às escolas. Os 

professores e a equipe pedagógica devem analisar as resenhas contidas no Guia para 

selecionar os livros e materiais a serem utilizados no triênio, conforme seus objetivos 

de ensino e ao contexto sociocultural da instituição (BRASIL, 2017). 

Sobre a seleção de livros didáticos, Carvalho e Lima (2010), frisam a 

importância de professor e equipe pedagógica observarem se os livros permitem a 

integração entre os diversos conteúdos da Matemática, bem como a relação da 

Matemática com outras áreas do conhecimento.  

Os professores, no contexto da pesquisa, utilizaram o livro didático “Porta 

Aberta: Alfabetização Matemática”, da FTD (ver figura 2), selecionado para o triênio 

de 2016 a 2018. O livro apresenta nove unidades atendendo aos blocos de conteúdo 

do PCN – números e operações; grandezas e medidas; espaço e forma; e tratamento 

das informações.  

 

Figura 2 - Capa do livro didático 

 

Fonte: Centurión, La Scala e Rodrigues, 2008. 
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Em relação ao ensino de Grandezas e Medidas, o livro apresenta uma unidade 

voltada a este conteúdo, abordando as medidas de comprimento, massa, capacidade, 

tempo e sistema monetário. No entanto, podemos observar uma interrelação com 

outros conteúdos ao longo do livro, especialmente com “números e operações”. Essa 

articulação, conforme Lima e Bellemain (2010), se caracteriza com um avanço na 

abordagem dos conteúdos deste campo.  

Vale ressaltar, que o livro mencionado, volume 1, referente ao 1º Ano do 

Ensino Fundamental, apresenta instrumentos de medidas não convencionais e 

convencionais e por meio de atividades de resolução de problemas propõe 

comparações, utilizando termos como leve/pesado, mais/menos, alta/baixa, 

comprido/curto, maior/menor. De acordo com Lima e Bellemain (2010), no início da 

escolarização, as grandezas mais presentes no cotidiano da criança são construídas 

por meio de comparações e de medição.  

Algumas pesquisas (OLIVEIRA, 2014; ANJOS, 2014; FURONI, 2014) que 

investigam a relação do professor com os materiais curriculares de Matemática com 

ênfase nos livros didáticos, evidenciam que as crenças muitas vezes sobrepuseram os 

conhecimentos específicos e, consequentemente, as práticas foram instáveis e 

centralizadoras. Nessa perspectiva, Luiz Carlos Pais (2015, p.34) frisa que os 

professores podem ter “crenças enrijecidas pelo tempo, que podem gerar uma visão 

puramente pessoal sobre a ciência ensinada” e, desse modo, tem-se um “conflito 

entre a visão subjetiva e a intenção de objetividade que deve caracterizar a 

aprendizagem escolar”. 

Indubitavelmente, cabe ao professor ter conhecimento específico de 

matemática, buscar conhecimentos que possibilite mediar as conexões dos alunos 

com conteúdos posteriores, refletir sobre sua própria prática e conhecer o perfil de 

seus alunos, especialmente, o modo como aprendem. Vale salientar que tais atitudes 

são destacadas como conhecimentos do professor de matemática, no Conhecimento 

Didático-Matemático (CDM), proposto por Godino e colaboradores. 
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• A Alfabetização Matemática do Pacto/PNAIC 

 

Além do livro didático, outros MC foram utilizados pelos professores no 

contexto da pesquisa, como o material desenvolvido pela Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia, instituído por meio do Decreto Estadual 12.792/2011. 

O Estado da Bahia, com objetivo de garantir a alfabetização de todas as 

crianças em língua portuguesa e em matemática, desenvolveu, em 2011, o Programa 

Estadual Pacto pela Educação (PACTO), inspirado na proposta do Programa de 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC), implementado no estado do Ceará (SANTANA 

et al., 2013). O PACTO, em 2012, foi integrado com o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituído pela Portaria nº867 de 2012 e, dessa 

maneira, passou-se a usar a nomenclatura Pacto/PNAIC para designar o programa 

desenvolvido na Bahia (SOUZA, 2018). 

No mesmo ano da integração, o Programa Estadual desenvolveu o MC 

destinado a Alfabetização Matemática (ver figura 3), produzido por especialistas, 

fundamentada em pesquisas da Psicologia da Educação Matemática, com viés na 

Didática da Matemática, especialmente na Teoria dos Campos Conceituais (TCC).  

 

Figura 3 - Capa do MC do Pacto/PNAIC 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2018 
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Esse material está organizado em quatro etapas, correspondendo as quatro 

unidades escolares e em cada uma são considerados os blocos de conteúdos 

indicados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática – números 

e operações; grandezas e medidas; espaço e forma; e tratamento das informações –, 

contemplando um foco principal, com objetivo de orientar o professor para a 

aplicação de suas atividades de ensino diárias (SANTANA et al., 2013). 

As atividades para cada dia são propostas de acordo com três momentos 

distintos, auxiliando na construção dos saberes matemáticos, a saber: Matematizar 

com jogos e desafios, Matematizar na roda da conversa e matematizar com registros. 

Conforme Santana et al. (2013), 

 
Ao produzirmos a proposta de “Alfabetização Matemática”, tivemos 
a preocupação e o compromisso de fazer deste material didático um 
documento que, em sua essência, não perdesse de vista a ludicidade, 
aspecto fundamental que norteia todo o desenvolvimento infantil. 
Por isso, selecionamos, de modo cuidadoso e especial, cada jogo, cada 

desafio, cada brincadeira constante deste Manual (SANTANA et al., 
2013, p. 7).  

 
 

Ao analisarmos o material da Alfabetização Matemática, observamos 

propostas de recursos didáticos e metodológicos, de modo que o professor 

ressignifique sua prática, criando e recriando uma prática mais significativa à 

aprendizagem dessa ciência. 

Em relação ao conteúdo Grandezas e Medidas, as atividades do material 

contemplam esse eixo ao trabalhar com o número com a função de medir. Para tanto, 

propõe estratégias para as crianças compararem grandezas, efetivando aproximações 

com medidas geométricas (comprimento), grandezas físicas (tempo), por meio de 

unidades convencionais, como régua, calendário, relógio, e unidade não-

convencionais, como partes do próprio corpo (SANTANA, 2013).  

 Um olhar atento ao material do Pacto/PNAIC, é possível identificar que o 

material tem como objetivo a identificação do número no contexto de medir tempo 

(unidade anos), como a idade dos alunos, propondo atividades de contagem e 

comparação. Apresenta também uma reflexão acerca da noção de tempo, abordando 

dias da semana e meses, com uso de calendários e atividade de preenchimento da 



 

50 

 

 

 

rotina diária. Dando continuidade na noção de tempo, busca o reconhecimento do 

número no contexto social com a função de medir no calendário e no relógio. E, por 

fim, as orientações dizem respeito ao reconhecimento de unidades convencionais e 

não convencionais de medir massa e comprimento, bem como aos valores do sistema 

monetário brasileiro em cédulas e moedas. 

 

• Outros Materiais Curriculares 

 

 Além do livro didático e do MC do Pacto/PNAIC, os professores utilizaram 

livro paradidático, materiais impressos e materiais manipulativos para atender 

objetivos de ensino, como introdução de conteúdos Matemáticos, contextualização, 

problematização e interdisciplinaridade. 

 O livro paradidático, de acordo com Carvalho (2010), são livros de histórias 

infantis, lendas e parlendas, com sugestões de brincadeira e outras propostas que 

contribuem para criar situações em que a criança possa intervir, dar opiniões, 

exercitar a criatividade e, além disso, identificar conceitos matemáticos. Em relação a 

Grandezas e Medidas, o autor chama atenção para as abordagens intuitivas desses 

MC, que exploram as grandezas sem seus aspectos numéricos, possibilitando o 

trabalho com materiais concretos de vários tipos. 

O livro paradidático utilizado, por uma das professoras, foi “Quem vai ficar 

com o pêssego?”, da autora Yoon Ah-Hae (ver figura 4). Os personagens (a girafa, o 

crocodilo, o rinoceronte, o macaco, o coelho e a lagarta) tentam resolver o problema 

“Quem vai ficar com o pêssego?”, utilizando critérios de comparação de altura, de 

peso entre outros. 
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Figura 4 - Capa do livro paradidático 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal, 2018 
 

  Os professores participantes da pesquisa, também utilizaram materiais 

impressos, como cartazes, calendário e atividades, com intuito de completar os 

conteúdos do livro didático. Cabe destacar que as atividades de complementação 

foram elaboradas pelos professores com auxílio de outros MC, como livros e/ou 

atividades midiáticas. A respeito dessas elaborações, Pires (2016), ressalta a 

importância de o professor traduzir as orientações das propostas curriculares e 

desenvolver atividades de problematização a fim de desenvolver as competências e 

as habilidades dos estudantes. 

  Os materiais manipulativos também se destacaram na prática dos professores, 

tais como canudo, barbante, régua, fita métrica, relógio, calendário, moedas e 

cédulas. Conforme Silva e Martins (2000, p. 4), os materiais manipulativos são usados 

pelas crianças como uma espécie de suporte físico numa situação de aprendizagem”. 

Nesse sentido, consideramos esses materiais importantes para auxiliar a criança na 

passagem do pensamento concreto para o pensamento abstrato, além de estimular o 

raciocínio lógico. 

 

1.3.4. Seleção de MC e a Formação do Professor 

 

Como vimos, os professores utilizam em suas práticas diversos MC, como os 

livros didáticos, os materiais do Pacto/PNAIC, livro paradidático, materiais 
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impressos e manipulativos. Cabe ressaltar que a seleção dos MC constitui uma tarefa 

importante para o processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, o professor 

deve participar de programas de formação que, por um lado, ofereçam 

oportunidades de ampliar os conhecimentos por meio de MC, por outro, 

oportunidades para analisar criticamente tais MC, para poder selecionar de maneira 

crítica como eles serão utilizados em sua prática. 

De acordo com Serrazina (2012, p. 267-268), a formação de professores deve 

proporcionar experiências de aprendizagem e constituir-se um desafio intelectual, 

assim vivenciam o que se quer que seus alunos vivenciem, pois assim conseguirá 

que seus alunos apreciem a matemática. A autora ainda ressalta que “na formação 

de professores não basta pensar no que deve ser ensinado, é necessário também 

equacionar o como ensinar”. 

Sabemos que a formação tem sido tema de destaque na área educacional, com 

crescente produção científica acerca da temática. Os estudos evidenciam de maneira 

recorrente as limitações da formação inicial. No entanto, é preciso considerar que a 

docência é uma atividade complexa e que se transforma, permeada por desafios. 

Assim, podemos perceber a importância da formação continuada. 

Ponderamos ser importante lembrar que o termo formação continuada, ao 

longo da história da educação brasileira, apresenta diferentes concepções, seguindo 

interesses dos sistemas de ensino. Conforme Candau (2003), foram utilizados os 

termos capacitação, reciclagem, aperfeiçoamento, treinamento, qualificação para 

referenciar a formação continuada. Em geral, tem como propósito a atualização de 

conhecimentos, bem como aprofundamento em diversas áreas por meio de 

atividades diversas. No entanto, passou a ter também caráter compensatório diante 

de problemas na formação inicial de alguns professores (GATTI, 2008). 

De acordo com Moacir Gadotti (2013), o investimento na formação continuada 

de professor é um dos fatores que corrobora com a qualidade da educação pública. 

Por isso, 

[...] é preciso investir na formação continuada do professor. É 
fundamental reafirmar a dignidade e a “boniteza” (Freire) dessa 
profissão, diante da desistência, da lamúria, do desânimo e do mal-
estar docente, provocado pela exaustão emocional, pela baixa auto-
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estima e pelo pouco reconhecimento social dessa profissão. Ao lado 
do direito do aluno aprender na escola, está o direito do professor 
dispor de condições de ensino e do direito de continuar estudando. 
(GADOTTI, 2013, p. 9). 
 

Vale ressaltar que a qualidade do ensino e o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, envolve outros fatores além da formação. Gadotti (2013), tendo como 

referência o documento da Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2009 e da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

de 2005, cita como fatores para ter qualidade, a formação básica e a formação inicial 

para ingresso no magistério, bem como os contextos intra e extraescolares nos quais 

se inserem os alunos. 

De acordo com Saviani (2009), a formação continuada não deve se restringir à 

dinâmica da sala de aula, mas contribuir na reflexão do professor para que este 

supere a visão compartimentada da atividade escolar e passe a analisar os problemas 

sociais, contribuindo para sua transformação. 

Em relação ao contexto educacional brasileiro, verificamos o desenvolvimento 

de programas implementados, como políticas públicas, destinadas a formação de 

professores e dentre estes destacamos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), o qual vem contribuindo para potencializar a formação continuada 

de professores.  

A formação do PNAIC, de acordo com os seus documentos, visa uma 

formação com perspectiva crítica, reflexiva e problematizadora, que possibilite uma 

escola cada vez mais inclusiva e articulada com a comunidade que se insere. 

Acontece mediante um curso de 80 horas/aula e um seminário de relatos de 

experiência de 8 horas, sob responsabilidade das Instituições de Educação Superior 

(IES). A formação, inicialmente, é ministrada para os professores formadores que, 

posteriormente, ministram para os orientadores das Secretarias de Educação 

Municipal, que lecionam aos professores alfabetizadores dos três primeiros anos do 

ensino fundamental (BRASIL, 2012). 

Em relação a área da Educação Matemática, em 2014, o programa teve como 

foco a Alfabetização Matemática, numa perspectiva interdisciplinar, organizada 
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mediante oito cadernos, ou seja, MC voltados para a formação de professores: 

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; e saberes matemáticos e outros 

campos do saber (Ver Figura 5).  

Os quatro primeiros cadernos abordam a organização e planejamento, 

frisando a importância do planejamento para a organização da sala, bem como a 

necessidade de uma sala estruturada e informativa para a alfabetização matemática. 

Os quatro últimos são mais específicos, apresentam os objetos matemáticos, 

ressaltando a importância do registro, sobre o trabalho de quantificação e 

agrupamentos.  

 
Figura 5 - Cadernos de Formação do PNAIC para Alfabetização Matemática 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Em relação a Grandezas e Medidas, o caderno 6 apresenta sequências 

didáticas, relatos de experiências e encaminhamentos teóricos, a fim de possibilitar 

um trabalho amplo com medidas para que as crianças percebam estes conteúdos 

presentes em seu dia a dia, contribuindo para o exercício da cidadania (BRASIL, 

2014). Com esta configuração, este MC proporciona uma discussão e abordagem de 

metodologias importantes para uma melhor compreensão do processo de ensino e 

aprendizagem e reflexão de suas práticas didático-metodológicas.  
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1.3.5. Os Critérios de Idoneidade Didática 

 

O Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática (EOS) foi 

iniciado na Universidade de Granada, na Espanha, em princípios dos anos noventa, 

com a interação de Juan Godino e colaboradores (GODINO, 2012). Configura-se 

como um conjunto de noções teóricas sobre o processo de ensino e de aprendizagem.  

Uma das primeiras noções teóricas abordadas pelo EOS foi a de prática 

matemática. Conforme Gusmão (2006), referindo-se a Godino (1994), 

 
Chamamos prática toda atuação ou manifestação (linguística ou não) 
realizada por alguém para resolver problemas matemáticos, 
comunicar a outros uma solução, validar uma solução e generalizá-la 
a outros contextos e problemas. (GUSMÃO, 2006, p.17 – tradução 
nossa).9 

 
Nessa perspectiva, Godino et al. (2007) faz uma elaboração sobre um sistema 

de práticas matemáticas (ver Figura 6) nos apresentando os significados pessoais e 

institucional. 

 
 

Figura 6 - Sistema de Práticas 

 
 

                                                 
9 Llamamos “práctica” a toda actuación o manifestación (lingüística o no) realizada por alguien para 
resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución, validar la solución y generalizarla a 
otros contextos y problemas. (GUSMÃO, 2006, p.17). 

Fonte: Godino et al. (2007). 
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Os significados pessoais estão relacionados ao processo de aprendizagem, são 

aqueles relacionados as práticas dos estudantes e são classificados, segundo o autor, 

em global, declarado e atingindo.  Já em relação aos significados institucionais, estes 

são os significados compartilhados pela instituição, pelos professores, e são 

classificados em referencial, pretendido, implementado e avaliado. Estes significados 

institucionais serão objetos do nosso estudo, já que pretendemos analisar a relação do 

professor com o conteúdo de grandezas e medidas. 

O significado referencial diz respeito a prática de referência, os materiais 

curriculares nacionais e locais que os professores utilizam para a prática pretendida, 

a qual abarca o planejamento do professor; o significado implementado refere-se a 

execução do que foi pretendido, planejado pelo professor; e o significado avaliado 

corresponde a avaliação que o professor faz da sua prática implementada 

(GUSMÃO, 2006). 

Para que estas práticas sejam identificadas, descritas, explicadas, analisadas e 

avaliadas, o EOS propõe cinco níveis de análise didática: a) Identificação de práticas 

matemáticas; b) Elaboração das configurações de objetos e processos matemáticos; c) 

Análise das trajetórias e interações didáticas; d) Identificação do sistema de normas e 

metanormas; e) Valoração da idoneidade didática do processo de ensino e 

aprendizagem (FONT; PLANAS; GODINO, 2010). Os quatro primeiros níveis 

compõem uma didática descritiva-explicativa. E o nível da Idoneidade Didática faz 

parte de uma didática normativa e foi o que nos despertou maior interesse e 

consideramos como fulcral para a nossa análise, pois tem como objetivo avaliar os 

processos de ensino e aprendizagem realizados e "guiar" a sua melhora utilizando 

critérios que serão descritos a seguir. 

 

1.4.5.1 Valoração da Idoneidade Didática do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

Os Critérios de Idoneidade Didática (CID) do EOS despertaram o nosso 

interesse e foram escolhidos como nosso referencial teórico-metodológico para 

analisar a prática implementada dos professores que ensinam matemática nos Anos 

Iniciais, no que se refere ao uso dos materiais curriculares. 
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Godino et al. (2006) representa os CID por meio de um hexágono contendo as 

seguintes dimensões/critérios: epistêmico, cognitivo, mediacional, emocional, 

interacional e ecológico, conforme podemos apreciar no esquema da Figura 7.  

O hexágono regular representado, corresponde a um processo de estudo 

pretendido, supondo um grau máximo em cada dimensão. E o segundo, o hexágono 

irregular, corresponde, por exemplo, a um processo de estudo em que nem todas as 

dimensões foram realizadas de igual modo, havendo um grau maior ou menor de 

realização (GODINO, 2006). 

 

Figura 7 - Critérios de idoneidade didática 

 
 

Os critérios epistêmico e cognitivo, de acordo com Godino (2006) referem-se 

ao objeto matemático, ou seja, ao conteúdo que o professor pretende implementar. 

Definido o objeto matemático (epistêmico) é preciso conhecer o que os alunos já 

sabem para traçar caminhos que os aproximem de novos conhecimentos (cognitivo). 

Outro critério que deve ser observado é o mediacional, que diz respeito a 

disponibilidade e adequação dos recursos materiais e temporais necessários para o 

Fonte: Godino (2006) 
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desenvolvimento da prática matemática pretendida/implementada pelos 

professores. A dimensão emocional abrange o grau de implicação do alunado no 

processo de estudo, refere-se também ao processo de aprendizagem. O critério 

interacional corresponde a interação aluno/professor, aluno/aluno, a qual permite 

identificar e resolver conflitos de significado e favorecer a autonomia da 

aprendizagem. E o critério ecológico corresponde ao processo de estudo que se ajusta 

ao projeto educativo da instituição, às diretrizes curriculares, às condições do 

entorno social (GODINO, 2006).  

O processo de ensino e de aprendizagem abrange fatores multidimensionais e, 

consequentemente, sua análise não é tarefa fácil. Desse modo, Godino (2011), propõe 

indicadores que servem de guia de análise e avaliação para cada critério, os quais 

apresentamos, de modo resumido, no quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 4 - Indicadores dos CID 

Critério Indicadores 

Epistêmico Seleção e adaptação de situações-problemas; uso de diferentes 
representações (verbal, gráfica, simbólica); linguagem matemática 
adequada; interrelação dos conteúdos matemáticos, entre outros. 

Cognitivo Conhecimentos prévios necessários para aprender o conteúdo 
pretendido; atividade de ampliação e reforço; avaliação leva em conta 
os diferentes níveis de compreensão e competência etc. 

Afetivo Seleção de atividades que favoreçam o interesse e a motivação dos 
estudantes; promover situações que permitam a avaliar a matemática 
na vida cotidiana e profissional; promoção da autoestima, evitando o 
medo da matemática. 

Interacional Apresentação do conteúdo de maneira clara; favorecer a participação 
na dinâmica da aula, o diálogo e a comunicação entre os estudantes; 
proporcionar espaços e ferramentas para a construção do 
conhecimento pelos estudantes. 

Mediacional Uso de recursos tecnológicos e manipulativos para introduzir situações 
adequadas ao conteúdo; condições ambientais na sala; tempo 
designado para o ensino e a aprendizagem, investindo maior tempo 
nos conteúdos mais importantes. 

Ecológico Adaptação dos conteúdos com as diretrizes curriculares, de modo a 
contribuir para a formação social e profissional; os conteúdos 
matemáticos se relacionam com outros conteúdos intra e 
interdisciplinares. 

Fonte: adaptado de Godino, 2011. 
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Tais critérios não devem ser considerados independentes, eles se articulam e 

intervêm no planejamento, implementação e avaliação do processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática e, de acordo com Godino et al. (2007), a articulação dos 

critérios epistêmico e ecológico serve de base para a teoria curricular, enquanto que 

as dimensões cognitiva e afetiva articuladas constituem a teoria da aprendizagem e a 

interrelação dos critérios interacional e mediacional constituem a teoria do ensino.  

Vale ressaltar que de modo vinculado, ajuda os professores na tomada de 

decisões nas fases de planejamento, implementação e avaliação, contribuindo para 

potencializar a idoneidade didática do processo de instrução matemática, pois como 

já mencionado acima os CID servem de guia de análise e avaliação para melhorar o 

funcionamento das práticas matemáticas (GODINO et al., 2007). 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar os Materiais Curriculares de Matemática e a 
relação dos professores com esses materiais, a partir dos Critérios de Idoneidade 
Didática, do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática 
(EOS), proposto pela primeira vez por Godino em 1994 e ampliado posteriormente 
com o apoio de colaboradores. A pesquisa com abordagem qualitativa do tipo 
exploratória foi realizada com três professoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental do Munícipio de Jequié, Bahia, por meio de entrevistas, cujos 
resultados revelaram que os professores utilizam em sua prática os livros didático e 
paradidático, a proposta didática do Pacto/PNAIC, materiais impressos e materiais 
manipulativos, estabelecendo relações diversas com esses materiais em uma mesma 
aula: negação, reprodução e aproximação/adaptação.  
Palavras-Chave: Critérios de Idoneidade Didática. Enfoque Ontossemiótico do 
Conhecimento e Instrução Matemática. Ensino de Matemática nos Anos Iniciais. 
Material Curricular de Matemática. 
 

 
Abstract 

 
This article aims to analyze the curricular materials of mathematics and the 
relationship of teachers with these materials, through the criteria of didactic 
suitability, the ontossemiotic approach of knowledge and mathematical instruction. 
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The research with a qualitative exploratory approach was performed with three 
teachers from the initial years of elementary School of the municipality of Jequié, 
Bahia, through interviews, whose results revealed that teachers use in their practice 
the Didactic and Paradidactic book, the didactic proposal of the pact/PNAIC, 
printed materials and manipulative materials, establishing different relationships 
with these materials in the same class: denial, reproduction, 
approximation/adaptation and creation.  
Keywords: Didactical suitability criteria. Ontossemiotic focus of knowledge and 
mathematical instruction. Mathematics teaching in the early years. Mathematical 
curriculum Material. 
 

 

Introdução 

 

Pesquisas sobre Materiais Curriculares têm apontado que estes materiais têm 

influenciado muito as práticas docentes, sendo o livro didático o mais difundido e 

utilizado no país (BROWN, 2009; PIRES; CURI, 2013). Nesse sentido, as Secretarias 

de Educação têm desenvolvido Materiais Curriculares, oferecendo orientações 

didáticas e atividades a seus professores (PIRES; CURI, 2013), podemos citar como 

exemplo, o material do Programa Estadual Pacto pela Educação (Pacto), 

desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, contexto da pesquisa.  

Materiais Curriculares, doravante MC, de acordo com Brown (2009),  

abrangem todo material, impresso ou manipulativo, utilizado pelo professor 

durante o planejamento e sua implementação em sala, tais como o livro didático, 

apostilas, caderno de atividades ou outros recursos que auxiliam o professor na 

realização dos seus objetivos de ensino, na organização da sala de aula, na interação 

professor-aluno. O autor pondera que os professores interagem de modo diferente 

com os MC, podendo acontecer em diferentes graus: reprodução (offloading), 

adaptação (adapt) ou improvisação (improvise). Vale ressaltar que um grau não é 

superior ou inferior ao outro, são modos de se relacionar e o professor escolhe a 

melhor forma de interpretar e implementar tais materiais em sua prática. 

Pires e Curi (2013) apresentam quatro tipos de uso que os professores podem 

fazer dos MC: negação, reprodução, aproximação/adaptação e criação. No primeiro 

tipo, o professor não faz uso do material e/ou pode desenvolver uma atividade 



 

69 

 

 

 

proposta nas orientações. Na reprodução, os MC são utilizados conforme suas 

orientações e, dessa maneira, não leva em consideração o conhecimento prévio ou 

necessidades dos alunos. No terceiro tipo, o professor considera os conhecimentos, 

necessidades, interesses e os ritmos de aprendizagem de cada aluno, dessa maneira, 

faz adaptações nas orientações propostas pelos MC. Na criação, o professor não faz 

uso dos MC e propõe atividades próprias. 

Cabe ressaltar que o professor, em uma mesma aula, pode reproduzir o 

conteúdo conforme as orientações do material, em outro momento pode adaptar o 

conteúdo ao contexto escolar em que está inserido e usar estratégias próprias. Essas 

escolhas demonstram diferentes formas do professor utilizar o MC para atingir seus 

objetivos pretendidos, atender as necessidades dos alunos e selecionar a maneira 

mais adequada de utilizar os recursos disponíveis (CURI,2013).  

Destarte, para a realização da pesquisa, traçamos como objetivo analisar os 

Materiais Curriculares de Matemática e a relação dos professores com esses materiais, a partir 

dos Critérios de Idoneidade Didática.  

 

Metodologia 

 

Para entender a relação que os professores estabelecem com os Materiais 

Curriculares de Matemática, adotamos uma abordagem qualitativa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994), do tipo exploratório (GIL, 2008). Os dados foram produzidos no 

segundo trimestre de 2018, marcados em um primeiro momento, por um encontro 

com as professoras separadamente, onde apresentamos os objetivos da pesquisa e 

detalhamos as etapas da produção de dados. E, posteriormente, realizamos uma 

entrevista com cada professora, com objetivo de traçar o perfil delas, conhecer as 

experiências e impressões a respeito da sua formação e identificar os MC, bem como 

os conhecimentos de Matemática que são priorizados em suas práticas.  

Participaram da pesquisa três professoras, as quais iremos tratar, para 

preservar suas identidades, como Alfa1, Alfa2 e Alfa3. A professora Alfa 1 é 

licenciada em Pedagogia e leciona no munícipio há cerca de vinte anos, e desde o 

início sempre foi professora alfabetizadora, com carga horária semanal de 20 horas. 
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Alfa 2 depois do magistério, iniciou o curso de História numa faculdade particular e 

por conta da dificuldade financeira desistiu, mas conseguiu cursar e se formar em 

Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Leciona há vinte e sete 

anos, e nesse percurso foi professora de Português do Ensino Fundamental II, 

docente da Educação Infantil e, por fim, professora alfabetizadora, com carga horária 

semanal de 40 horas. E Alfa 3 leciona há trinta e dois anos com carga horária semanal 

de 20 horas, possui formação em Licenciatura em Pedagogia e sempre atuou no 

Ensino Fundamental I.  

A análise dos dados teve como referência ou unidades de análises os Critérios 

de Idoneidade Didática, doravante CID. Segundo Godino (2011), os CID têm como 

objetivo avaliar os processos de ensino e aprendizagem realizados e "guiar" a sua 

melhora por meio de seis dimensões/critérios: epistêmico, cognitivo, mediacional, 

afetivo/emocional, interacional e ecológico. Conforme podemos apreciar no esquema 

da Figura 1, estes critérios são representados por um hexágono.  

 

Figura 1 - Critérios de idoneidade didática 

 

Fonte: Godino (2006) 
 

 

 



 

71 

 

 

 

O hexágono regular representado corresponde a um processo de estudo 

pretendido, ou seja, planejado supondo um grau máximo em cada dimensão. E o 

segundo, o hexágono irregular, corresponde por exemplo a um processo de estudo 

em que nem todas as dimensões foram realizadas de igual modo, havendo um grau 

maior ou menor de realização (GODINO, 2006). Mais detalhes sobre esses critérios 

serão dados nas análises dos dados. 

 

Professor-Materiais Curriculares e as influências desta relação 

 

A relação do professor com o MC, conforme Brown (2009), envolve 

influências bidirecionais, a saber: de um lado, os artefatos curriculares (MC) 

influenciam os professores, por meio de suas orientações, e de outro, os professores 

utilizam os artefatos curriculares (MC), através de suas percepções, crenças e 

escolhas. A relação professor-MC, portanto, resulta da interação dos dois lados.  

Nesta pesquisa, enfocamos os conhecimentos das professoras que ensinam 

matemática nos anos iniciais, bem como os elementos que compõem os MC 

utilizados no contexto da pesquisa, como veremos a seguir. 

 

Conhecimentos do Professor de Matemática e sua influência no uso dos Materiais 

Curriculares 

 

Godino (2009) e colaboradores propõem um sistema de categorias dos 

conhecimentos do professor de Matemática denominado como Conhecimento 

Didático-Matemático (CDM). Esse modelo apresenta três dimensões do 

conhecimento: matemática, didática e didático-matemática.  

A primeira dimensão inclui o conhecimento comum do conteúdo – 

conhecimento suficiente para resolver tarefas próprias do nível em que se encontra 

– e o conhecimento ampliado do conteúdo – possibilita ao professor realizar conexões 

com conteúdos posteriores (PINO-FAN; FONT; GODINO, 2014; PINO-FAN; 

GODINO, 2015).  
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A dimensão didática, segundo os autores, inclui as categorias epistêmica – 

conhecimento especializado da matemática –, cognitiva – conhecimento sobre os 

estudantes –, afetiva – conhecimentos sobre as crenças, concepções e atitudes dos 

estudantes –, mediacional – conhecimentos sobre os recursos e meios que influem na 

aprendizagem dos estudantes –, interacional – conhecimentos sobre o tipo de 

interações que favorecem a aprendizagem – e ecológica -  conhecimentos sobre o 

currículo e sua relação com o contexto social, político e econômico.  

E a terceira dimensão, didático-matemática, de acordo com os autores, 

refere-se aos conhecimentos necessários para reflexão dos professores sobre sua 

própria prática e avaliação da idoneidade didática dos processos de ensino e de 

aprendizagem das matemáticas. 

 

Materiais Curriculares utilizados para o ensino de Matemática 

 

Em relação aos MC utilizados para o ensino da Matemática, destacamos o 

livro didático, uma vez que, em conformidade com os estudos de Pires e Curi (2013), 

foi o mais utilizado no contexto da pesquisa. Cabe ressaltar que as três professoras, 

embora de escolas diferentes, utilizaram o livro “Porta Aberta: Alfabetização 

Matemática”, da FTD, selecionado para o triênio de 2016-2018. O livro apresenta 

nove unidades atendendo aos blocos de conteúdo do PCN – números e operações; 

grandezas e medidas; espaço e forma; e tratamento das informações. 

O livro paradidático “Quem vai ficar com o pêssego?”, da autora Yoon Ah-

Hae, utilizado pela professora Alfa 2, retrata uma história onde os personagens (a 

girafa, o crocodilo, o rinoceronte, o macaco, o coelho e a lagarta) tentam resolver a 

questão sugerida pelo título, utilizando critérios de comparação de altura, de peso 

entre outros. 

As professoras Alfa 1 e Alfa 3 durante a pesquisa também utilizaram o MC 

desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em 2012. Este material 

produzido por especialistas, segundo suas autoras, foi fundamentado em pesquisas 

da Psicologia da Educação Matemática, com viés na Didática da Matemática, 

especialmente na Teoria dos Campos Conceituais (TCC), está organizado em quatro 



 

73 

 

 

 

etapas, correspondendo as quatro unidades escolares e em cada uma são 

considerados os blocos de conteúdos indicados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de Matemática (BRASIL, 1997) – números e operações; grandezas e 

medidas; espaço e forma; e tratamento das informações –, contemplando um foco 

principal, com objetivo de orientar o professor para a aplicação de suas atividades de 

ensino diárias (SANTANA et al., 2013). 

  As professoras participantes da pesquisa, também utilizaram materiais 

impressos, como cartazes, calendário e atividades, com intuito de completar os 

conteúdos do livro didático. Cabe destacar que as atividades de complementação 

foram elaboradas pelas professoras com auxílio de outros MC, como livros e/ou 

atividades disponíveis na internet. A respeito dessas elaborações, Pires (2016), 

ressalta a importância do professor traduzir as orientações das propostas curriculares 

e desenvolver atividades de problematização a fim de desenvolver as competências e 

as habilidades. 

  Os materiais manipulativos, como canudo, barbante, régua, fita métrica, 

relógio, calendário, moedas e cédulas, também se destacaram na fala das professoras 

sobre suas práticas. Conforme Silva e Martins (2000, p. 4), “os materiais 

manipulativos são usados pelas crianças como uma espécie de suporte físico numa 

situação de aprendizagem”. Nesse sentido, consideramos esses materiais importantes 

para auxiliar a criança na passagem do pensamento concreto para o pensamento 

abstrato, além de estimular o raciocínio lógico. 

Cabe ressaltar que a seleção dos MC constitui uma tarefa importante para o 

processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, o professor deve participar de 

programas de formação que, por um lado, ofereçam oportunidades de ampliar os 

conhecimentos por meio de MC, por outro, oportunidades para analisar criticamente 

tais MC, para poder selecionar de maneira crítica como eles serão utilizados em sua 

prática. 

Em relação ao contexto educacional brasileiro, verificamos o desenvolvimento 

de programas implementados como políticas públicas, destinadas a formação de 

professores e dentre estes destacamos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
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Certa (PNAIC), que vem contribuindo para potencializar a formação continuada de 

professores.  

Em relação a área da Educação Matemática, em 2014, esse programa teve 

como foco a Alfabetização Matemática, numa perspectiva interdisciplinar, 

organizada mediante oito cadernos, ou seja, MC voltados para a formação de 

professores: 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; e saberes 

matemáticos e outros campos do saber. 

Os quatro primeiros cadernos abordam a organização e planejamento, 

frisando a importância do planejamento para a organização da sala, bem como a 

necessidade de uma sala estruturada e informativa para a alfabetização matemática. 

Os quatro últimos são mais específicos, apresentam os objetos matemáticos, 

ressaltando a importância do registro, sobre o trabalho de quantificação e 

agrupamentos. 

 

Análise dos Dados 

 

O processo de ensino e de aprendizagem abrange fatores multidimensionais e, 

consequentemente, sua análise não é tarefa fácil. Desse modo, Godino (2011), propõe 

indicadores que servem de guia de análise e avaliação para cada critério. Esses 

critérios podem atingir níveis/graus alto, médio e baixo de ensino e de 

aprendizagem, conforme veremos com mais detalhes a seguir. 

 

O processo de ensino apoiado nos MC sob a ótica dos critérios epistêmico-

ecológico 

  

O processo de ensino e de aprendizagem tem um alto nível no critério 

epistêmico a medida em que há seleção e adaptação de situações-problemas; uso de 

diferentes representações (verbal, gráfica, simbólica); quando a linguagem 
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matemática é adequada; e quando ocorre a interrelação dos conteúdos matemáticos 

(GODINO, 2011).  

Na análise dos MC foi possível perceber que as atividades e sugestões de jogos 

relacionam os conteúdos matemáticos entre si. Essa interrelação pode ser observada, 

principalmente, ao longo do livro didático e do material do Pacto quando articulam 

os conteúdos de “grandezas e medidas” com os de “números e operações”, por 

exemplo. Dos MC, podemos apontar que apresentam um alto grau no critério 

epistêmico, quando apresenta uma linguagem adequada, com diferentes 

representações que possibilitam o professor realizar conexões do conteúdo 

pretendido com conteúdos posteriores. 

  Cabe ressaltar que a seleção dos MC foi realizada pelos professores, 

juntamente com a coordenação pedagógica de cada escola. Sobre os fatores que 

influenciam/influenciaram a seleção dos materiais para o ensino de Matemática, as 

professoras destacaram a formação continuada do PNAIC como fator essencial para 

embasar a sua prática docente, bem como para avaliar o processo de ensino e de 

aprendizagem.  

  A professora Alfa 1 afirma que a formação do PNAIC ajudou na escolha dos 

MC, pois, segundo ela, foi um curso teórico e prático, que oportunizou uma reflexão 

da sua prática docente e maior autonomia, além disso, explicita “o Programa ensinou 

como elaborar uma sequência didática, e isso foi um avanço para poder adequar os conteúdos a 

realidade dos alunos, tendo em vista suas dificuldades”. 

Ainda sobre os fatores que influenciam/influenciaram a seleção dos MC para 

o ensino de Matemática, as professoras Alfa 2 e Alfa 3 consideram que a formação do 

PNAIC foi um momento importante para o crescimento profissional, para refletir 

sobre sua prática e ampliar os conhecimentos necessários para o ensino. Destacamos 

aqui suas declarações: 

 
O curso cutuca a gente, faz a gente refletir sobre nossa prática, assim 
podemos fazer uma autoavaliação e repensar no que podemos melhorar... 
Aprendemos conhecimentos novos, jogos, algumas técnicas, dinâmicas, tudo 
isso para enriquecer nossas aulas (ALFA 3, 2018). 
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A formação do PNAIC contribui muito para nossa prática. A gente pensa a 
teoria relacionando com as nossas aulas. Mas o livro do Pacto engessa a 
gente, porque temos que seguir os dias direitinho. Já o PNAIC, com os 
cursos oferece um conhecimento. Com isso a gente consegue pensar 
melhor nos materiais que devemos usar, no jogo para deixar a Matemática 
mais dinâmica (ALFA 2, 2018). 

 

  Destacamos (em negrito) a frase de Alfa 2, em que menciona a contribuição da 

formação do PNAIC, mas o engessamento da sua prática quando utiliza o material 

do Programa. Apesar de contraditório, cabe destacar que o material utilizado pelas 

professoras em sala foi desenvolvido pelo Programa Estadual de Alfabetização na 

Idade Certa – Pacto e a formação foi oferecida pelo Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa – PNAIC. Esses Programas atuaram de maneira simultânea, apesar 

das semelhanças em seus objetivos e, em 2015, ocorreu a integração e passou-se a ser 

conhecimento localmente como Pacto/PNAIC (SOUZA, 2018). Podemos inferir que 

esse material apesar de atender as propostas curriculares em nível nacional, limita o 

trabalho do professor em sala, quando propõe uma sequência que deve ser seguida 

obrigatoriamente. 

Por sua vez, os MC analisados obtêm um alto grau no critério ecológico 

quando há adaptação dos conteúdos com as diretrizes curriculares, de modo a 

contribuir para a formação social e profissional, e quando os conteúdos matemáticos 

se relacionam com outros conteúdos intra e interdisciplinares (GODINO, 2011).  

Evidenciamos assim que os materiais são adequados com as propostas 

curriculares do cenário nacional e local, vez que traduzem o currículo prescrito e 

atendem ao contexto escolar. Para além disso, por meio do conteúdo expresso nos 

materiais, há possibilidade do conteúdo matemático dialogar com outras Áreas de 

Conhecimento, a exemplo da disciplina de Ciências e com outros conteúdos 

matemáticos. Constatamos este diálogo também, nas falas das professoras em relação 

a suas práticas, 

 
O calendário, eu trabalhei logo no início do ano, e partir dele comecei a 
trabalhar sequência numérica. Hoje os meninos têm muita facilidade, porque 
fica fixo aí [na parede da sala] (ALFA 1, 2018). 
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A medida de tempo, por exemplo, não dou esse conteúdo apenas nas minhas 
aulas de Matemática. Em Ciências, trabalho com rotina, período, dias, 
semanas. E mais, sempre começo a aula com o calendário, um aluno vai até o 
calendário e marca a data e dia da semana (ALFA 2, 2018). 

 

  Podemos inferir que estas professoras utilizam um conhecimento 

especializado da Matemática e os conhecimentos sobre o currículo com objetivo de 

permitir a relação do conteúdo ensinado em sala com o contexto dos alunos, ou seja, 

empregam os CDM, especialmente, das categorias epistêmica e ecológica da 

dimensão didática (GODINO, 2009), de modo a favorecer a aprendizagem. 

 

Os critérios cognitivo-afetivo presentes no ensino de Matemática fundamentado 

em MC  

 

Para alcançar maior potencial no critério cognitivo, o processo de ensino e de 

aprendizagem, deve assegurar que os conhecimentos prévios dos alunos sejam 

suficientes para aprender o conteúdo pretendido, o professor deve desenvolver 

atividades de ampliação e reforço, deve ainda fazer avaliação levando em conta os 

diferentes níveis de compreensão e competência (GODINO, 2011).  

Consideramos que os MC analisados, especialmente o livro didático utilizado 

pelas professoras, alcançou um grau alto no critério cognitivo, pois, entre outras 

coisas, apresenta propostas de atividades de revisão e levantamento do 

conhecimento prévio para, em seguida, ampliar os conceitos. Numa atividade de 

comparação, por exemplo, utiliza os conceitos alto e baixo (ver figura 2), em seguida, 

propõe a ampliação do conceito matemático, por meio de atividade com o uso de 

instrumentos de medida não padronizados (palitos) (ver figura 3) e, logo após, 

propõe a utilização de um instrumento de medida padronizada (régua) (ver figura 

4). 

De acordo com a dimensão cognitiva dos CID, é imprescindível conhecer o 

que os alunos já sabem para que seja possível traçar caminhos que possibilitem a 

aproximação do conhecimento prévio com o novo objeto de conhecimento e 

fomentar novos conhecimentos.  

 



 

78 

 

 

 

Figura 2: atividade do livro didático.                                  Figura 3: atividade do livro didático. 

                    
 

Fonte: CENTURIÓN, 2014, p. 9.                       Fonte: CENTURIÓN, 2014, p. 134. 
 

 
 

Figura 4: atividade do livro didático. 

 
Fonte: CENTURIÓN, 2014, p. 139. 

 

Podemos inferir que na prática, os professores consideram o conhecimento 

prévio como ponto de partida para o novo conhecimento. Como podemos observar 

na fala da professora Alfa 1 quando afirma que o conhecimento prévio dos alunos é 

abstrato e distante, no entanto, serve como ponto de partida para o novo assunto. 

Destacamos também o relato da professora Alfa 3 ao mencionar que os alunos 

possuem um conhecimento prático de Matemática, principalmente, aqueles que a 

família trabalha na feira, mas ressalta que cabe a escola clarear esse conhecimento e tornar 

ele formal. 

Vale ressaltar que, segundo os CID, cabe aos professores incluir atividades de 

ampliação e reforço, promovendo acesso para que todos os alunos possam alcançar 
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os novos conhecimentos. E para reforçar esses conhecimentos, é importante que o 

professor tome como ponto de partida a avaliação, a qual deve ser realizada 

considerando os distintos níveis de compreensão e competência (GODINO, 2011). 

No que diz respeito ao critério afetivo/emocional, o processo de ensino deve 

despertar o interesse e a motivação dos estudantes, além disso deve promover 

situações que permitam avaliar a matemática na vida cotidiana e profissional, deve 

ainda promover a autoestima, evitando o medo da matemática (GODINO, 2011).  

Sobre esse aspecto, os MC alcançam um alto grau e destacamos os materiais 

manipulativos, que além de despertar o interesse dos alunos, auxilia a criança na 

passagem do pensamento concreto para o pensamento abstrato. Podemos citar como 

exemplo, a utilização de moedas e cédulas sugerida para resolver situações-problema 

(ver figura 5), bem como a sugestão do uso de instrumentos de medida padronizados 

e não-padronizados, priorizando estratégias próprias dos alunos. 

 

Figura 5: atividade do livro didático. 

 
Fonte: CENTURIÓN, 2014, p. 139. 

 

  De acordo com Godino (2011), os aspectos afetivos no contexto educativo 

interagem com os aspectos cognitivos, e essa interação precisa ser considerada pela 

escola e em particular pelos professores. Dessa maneira, é importante que os cursos 

de formação de professores despertem a importância da afetividade para a 

aprendizagem Matemática e, conseguintemente, auxiliem os professores para o 

processo de ensino.  
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A relação professor-material curricular na perspectiva dos critérios interacional-

mediacional  

   

O critério interacional consideramos médio, pois para alcançar alto nível há 

necessidade de apresentar o conteúdo de matemática de maneira clara, favorecer a 

participação na dinâmica da aula, o diálogo e a comunicação entre os estudantes, 

bem como proporcionar espaços e ferramentas para a construção do conhecimento 

pelos estudantes (GODINO, 2011). 

Para analisar esse critério utilizamos mais uma vez o livro didático, vez que 

este é o MC mais difundido e utilizado pelos professores. Numa atividade em grupo, 

propõe a construção de um relógio e, posteriormente, o diálogo entre os alunos, para 

que possam compartilhar ideias (ver figura 6). Dessa maneira, colabora para a 

autonomia dos alunos com a atividade de pesquisa e reflexão sobre as atividades 

cotidianas. Entretanto, poderiam ser proporcionadas mais atividades a esse respeito. 

 
Figura 6: atividade do livro didático. 

 
Fonte: CENTURIÓN, 2014, p. 147. 

 

  Também acrescentamos, ao critério interacional, a relação do professor com os 

MC, com intuito de entender como esses materiais criam oportunidades e/ou 

restringem a prática do professor e compreender a maneira que o professor 

interpreta os elementos do MC. Para tanto, utilizaremos como referência os tipos de 
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usos, conforme apresentados por Pires e Curi (2013): negação, reprodução, 

aproximação/adaptação e criação.  

  Sobre esse aspecto, destacamos o primeiro tipo de uso (negação), na prática da 

professora Alfa 2 quando declara não utilizar o MC do Pacto/PNAIC, 

 
não utilizo o MC do Pacto/PNAIC, pois não gostei das propostas de 
atividades para o ensino de Matemática... Achei as atividades difíceis para o 
nível dos alunos, que ainda nem sabem ler. Gostei do caderno de linguagem e 
utilizo ele. Na verdade, enfatizo mais leitura e escrita do que os conteúdos 
das outras disciplinas (ALFA 2, 2018). 

 

  Continuou ...sigo as orientações didáticas do livro e algumas vezes elaboro uma 

atividade xerocada para ampliar algum conceito que o livro não aborda. A professora, ainda 

ressalta, essas atividades, elaboro de atividades da internet. Podemos inferir, ao mesmo 

tempo que reproduz o livro didático, propõe algumas adaptações, principalmente, 

quando elabora suas atividades. Salientamos que as adaptações devem ser realizadas 

para tornar o conteúdo mais próximo e acessível aos alunos, considerando suas 

dificuldades. Desse modo, o professor irá utilizar o conhecimento apresentado por 

Shulman (1986), como conhecimento pedagógico do conteúdo. 

As professoras Alfa 1 e Alfa 3 utilizam todos os MC supracitados e 

evidenciaram a preocupação com os conhecimentos prévios dos alunos para 

desenvolver suas atividades próprias, como podemos observar em suas falas: 

 
Vou intercalando com atividade do livro, do material do Pacto/PNAIC, faço 
a introdução com alguma história, música ou jogo, deixando a aula mais 
lúdica e também elaboro as atividades xerocadas, a partir de outros livros 
didáticos, da internet, procurando ampliar o assunto ou para levantar o 
conhecimento que meus alunos já tem disso [do conteúdo] (ALFA 1, 
2018). 
 
Geralmente, começo as aulas com a história do material do Pacto/PNAIC 
que traz personagens interessantes para contextualizar o assunto. Ah... 
Também proponho situações problemas para que eles possam em grupos 
tentar responder, com auxílio de materiais diversos (ALFA 3, 2018). 

 

Ainda sobre a relação professor-material curricular, destacamos o material da 

formação do Pacto/PNAIC que tem sido utilizado na prática de planejamento e 

avaliação da professora Alfa 1, como podemos observar em sua fala a seguir: 
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sempre utilizo os cadernos que foram disponibilizados durante o primeiro 
ano da formação do Programa para fazer meus planejamentos, minhas 
atividades... Sempre retomo as leituras teóricas para pensar a minha prática 
(ALFA 1, 2018). 

 

    Podemos observar três dos tipos de usos dos MC apresentados pelas autoras 

Pires e Curi (2013): negação, reprodução e adaptação. O uso que as autoras 

denominam como criação, considera atividades próprias. Entendemos essas 

atividades como produção autoral e, de acordo com as falas das professoras, as 

atividades elaboradas por elas são retiradas da internet e de outros livros didáticos. 

Portanto, não observamos o uso “criação” na prática das professoras no contexto da 

pesquisa. 

Em relação ao critério mediacional, o processo de ensino e aprendizagem 

obtém um alto grau quando o processo de ensino aprendizagem é desenvolvido com 

a utilização de recursos tecnológicos e manipulativos para introduzir situações 

adequadas ao conteúdo, quando há condições ambientais na sala, refere-se também 

ao tempo designado para o ensino e a aprendizagem, de modo a investir maior 

tempo nos conteúdos mais importantes  (GODINO, 2011).  

Destacamos, nesse aspecto, as orientações didáticas do material do Pacto, ao 

propor uma receita para ser realizada com os alunos, proporciona explorar as 

quantidades necessárias de cada ingrediente, a maneira como medir essa quantidade 

e sugere evidenciar as unidades de medidas das embalagens (ver figura 7).  

 

Figura 7: Orientação Didática do Pacto/PNAIC. 

 
Fonte: SANTANA et al., 2013, p. 166. 
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O tempo, entretanto, que se destina para atividades desse tipo é 

comprometido o que faz considerar que o material alcance um grau médio nesse 

critério.  O livro didático, por sua vez, sugere a utilização de materiais manipulativos 

para a resolução de situações problemas e/ou em jogos contribuindo com interações 

significativas dos estudantes e favorecendo a aprendizagem, como ilustrado 

anteriormente nas figuras 3, 4 e 5. 

Sobre a prática dos professores, podemos observar nas falas já destacadas nos 

critérios anteriores, que utilizam materiais manipulativos quando proporcionam a 

resolução de situações problemas e/ou em jogos contribuindo com interações 

significativas para a aprendizagem dos estudantes. Ressaltamos neste ponto a 

categoria mediacional do CDM (GODINO, 2009), quando os professores utilizam 

seus conhecimentos sobre os recursos e meios que podem auxiliar a superar as 

dificuldades apresentadas no processo de ensino e favorecer a aprendizagem. 

Destarte, por meio da análise dos MC e relação dos professores com estes 

materiais, podemos inferir que apresentam um potencial entre o médio e alto grau, 

como podemos apreciar no esquema da Figura 8, a seguir: 

 

Figura 8: Análise dos Materiais Curriculares de Matemática. 

 

Fonte: Godino (2011), adaptação nossa. 
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Algumas Considerações 
 

 

Os Critérios de Idoneidade Didática (CID) podem ser utilizados em dois 

momentos, para guiar um processo de estudo e para avaliá-lo. A presente pesquisa 

utilizou os CID para analisar o processo de ensino e aprendizagem, especificamente, 

os Materiais Curriculares utilizados para o ensino de Matemática nos anos iniciais, 

bem como a relação das professoras com estes materiais. 

Os resultados evidenciaram que o processo de ensino e aprendizagem é 

influenciado por múltiplos fatores, denominados como critérios epistêmico, 

cognitivo, mediacional, emocional, interacional e ecológico. O atendimento a esses 

critérios foi de médio a alto, sendo possível inferir que quanto mais alto o critério 

melhor a qualidade didática do MC. 

No que concerne ao uso dos MC, podemos evidenciar que a maior parte dos 

MC são utilizados pelos professores durante os processos de planejamento, 

implementação e avaliação, ora reproduzindo as orientações, ora adaptando ao 

contexto, tendo em vista as dificuldades apresentadas pelos alunos. Vale ressaltar 

que também houve momentos em que a professora Alfa 2 se recusou a utilizar as 

orientações de um dos materiais analisados. 

Esperamos que os resultados de nossa pesquisa possam se somar a outras e 

contribuir para a contribuição do currículo praticado em sala de aula, pois somente 

por meio de pesquisas poderemos entender que relação os professores estabelecem 

com os materiais curriculares e que impactos estes materiais têm na prática do 

professor. 
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MEDIR, ESTIMAR, COMPARAR... O ENSINO DE GRANDEZAS E 
MEDIDAS NOS ANOS INICIAIS 
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MEASURES IN THE EARLY YEARS 
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Resumo 

 
O presente estudo tem como objetivo identificar de que maneira as propostas 
didáticas dos materiais curriculares de matemática, especialmente as relacionadas ao 
ensino de Grandezas e Medidas, estão incorporadas à prática dos professores em sala 
de aula, a partir do Critérios de Idoneidade Didática que avaliam os aspectos 
epistêmicos, interacionais, mediacionais, emocionais, ecológicos e cognitivos 
direcionados ao processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa com abordagem 
qualitativa foi realizada com três professoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental do Munícipio de Jequié, Bahia, por meio de observações, cujos 
resultados apontam que as sequências didáticas pretendidas e implementadas pelas 
professoras contemplam diversos indicadores dos critérios, porém não apresentam 
equilíbrio entre eles. 
Palavras-Chave: Critérios de Idoneidade Didática. Enfoque Ontossemiótico do 
Conhecimento e Instrução Matemática. Ensino de Matemática nos Anos Iniciais. 
Grandezas e Medidas. 
 

Abstract 
 
The present study aims to identify how the didactic proposals of mathematics 
curriculum materials, especially those related to the teaching of magnitudes and 
measures, are incorporated into the practice of teachers in the classroom, from of the 
didactic suitability criteria that evaluate the epistemic, interactional, mediational, 
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emotional, ecological and cognitive aspects directed to the teaching and learning 
process. The research with a qualitative approach was carried out with three teachers 
from the initial years of elementary School of the municipality of Jequié, Bahia, 
through observations, whose results indicate that the didactic sequences intended 
and implemented by Teachers contemplate several indicators of the criteria, but they 
do not have a balance between them. 
Keywords: Didactical suitability criteria. Ontossemiotic focus of knowledge and 
mathematical instruction. Mathematics teaching in the early years. Quantities and 
measures. 
 

Introdução 

 

  Iniciamos essa introdução com um poema de Pedro Bandeira: 

 
Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar 
todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me 
visse lá do chão, ia dizer, com certeza: - Minha nossa, que grandão! 

 

Como ilustra o poema, medir, estimar, comparar... são ações muito presentes 

em nosso cotidiano, mas geralmente não nos damos conta que estamos lidando com 

esses conteúdos matemáticos. Se pararmos um pouco para pensar, vamos perceber 

que antes de chegar à escola as crianças apresentam conhecimentos práticos que 

envolvem a medição, por exemplo a distância do campinho de futebol, o tamanho do 

tecido para confeccionar as roupinhas de bonecas, bem como conhecimentos que 

envolvem a comparação a partir de questões como quem é maior ou quanto tempo 

leva.   

Todavia, não é um conteúdo fácil de ser ensinado e/ou aprendido. Plaza e 

Gómez (2000) salientam que o ato de medir uma grandeza não é algo fácil ou que é 

realizado de maneira espontânea. Para medir é importante praticar atividades que 

envolvam estimativas, classificações e seriações, além disso, se faz necessário 

estabelecer a característica da grandeza que se quer medir.  

Ações relacionadas ao conceito de grandezas e medidas surgem a partir das 

necessidades cotidianas e vêm se transformando ao longo da história da humanidade 

(VECE et al., 2017), desde a experiência de medir com partes do próprio corpo, até 

sua utilização em muitas áreas de conhecimento para desenvolver suas atividades, 

como é o caso da gastronomia, para medir a quantidade de ingredientes e controlar o 
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tempo de cozimento; da medicina, para controlar as medicações e o tempo de 

tratamento; da arquitetura e da engenharia, para calcular as dimensões; e outras 

atividades em que grandezas e medidas são indispensáveis. Desse modo, fica 

evidente o seu caráter prático e utilitário, bem como sua relevância para formação do 

cidadão que se engajará no mundo do trabalho, das relações sociais, culturais e 

políticas.  

Apesar da importância desse conteúdo, ao consultar os resultados das 

avaliações nacionais em larga escala, referente ao ano de 2016, verificamos que o 

ensino e aprendizagem desse conteúdo tem sido frustrante e, por sua vez, dificulta 

a abordagem conceitual nos ciclos posteriores. Como mencionamos, medir é algo 

muito comum no cotidiano das crianças, mas elas podem ter noções equivocadas 

durante a medição, como no uso da régua, que podem medir a partir do seu início, 

sem considerar a escala numérica (BRASIL, 2014).  

Destarte, esta pesquisa tem como objetivo identificar de que maneira as 

propostas didáticas dos materiais curriculares de matemática (MCM), especialmente 

relacionadas ao ensino de Grandezas e Medidas, estão incorporadas à prática dos 

professores em sala de aula.  

 

Metodologia 

 

Para identificar e analisar as práticas docentes implementadas a partir dos 

MC, adotamos uma abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), do tipo 

exploratório (GIL, 2008). Os dados foram produzidos no segundo trimestre de 2018 

no Município de Jequié, tendo como participantes três professoras dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, Bahia, as quais iremos tratar como ALFA1, ALFA2 e 

ALFA3.  

Inicialmente, participamos da atividade complementar (AC) dos professores, 

com objetivo de conhecer os materiais curriculares utilizados por elas na prática 

pretendida e conhecer o uso que os professores fazem de cada um, para produzir 

uma sequência didática relacionada a um conteúdo de Grandezas e Medidas. Em 

seguida, realizamos a observação das aulas, com objetivo de identificar de que 
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maneira as propostas didáticas estão incorporadas à prática dos professores em sala 

de aula.  

Cabe ressaltar que as aulas observadas tinham duração de 50 minutos, as 

quais organizamos no quadro (ver quadro 1) para melhor visualização do assunto, 

conteúdo, quantidade de aulas e a professora responsável: 

 

Quadro 1: Implementação da Sequência Didática 

Relação das Aulas Observadas 

Assunto Conteúdo Duração da 
Sequência 

Responsável 

Números no cotidiano Medida de Tempo 3 aulas ALFA1 

Calendário Medida de Tempo 6 aulas ALFA1 

Rotina Diária/Horas Medida de Tempo 4 aulas ALFA2 

Introdução a medida 
de comprimento 

Medida de Comprimento 3 aulas ALFA2 

Sistema Monetário Medida de Valor 10 aulas ALFA3 

Fonte: Organização nossa (2018). 
 
 

O período de observação foi gratificante e acredito que facilitado pela minha 

experiência como professora das séries iniciais. No início, os alunos das três turmas 

se mostraram curiosos em saber mais sobre mim, sobre minha formação, o motivo da 

minha presença ali. Depois, foram se acostumando e aceitando meu auxílio nas 

tarefas. Vale ressaltar que nesse momento existiu a preocupação do envolvimento 

atrapalhar a produção de dados, mas sempre fiquei atenta sobre os objetivos da 

pesquisa.  

Durante os momentos de observação, utilizamos os indicadores dos CID como 

diretrizes de análise e registramos no diário de campo, os dados produzidos, as 

informações e percepções que foram surgindo, combinado com fotografias, quando 

autorizadas pelos participantes. 

Para complementar as observações, utilizamos o questionário para produção 

de dados, com a finalidade de conhecer as opiniões, as vivências dos sujeitos e as 

percepções dos conteúdos trabalhados que não foram observados e promover uma 

autoavaliação das partícipes da pesquisa sobre sua prática. Para tanto, foi composto 

por uma sequência de perguntas com linguagem simples e direta, dispostas em 
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blocos contemplando os objetos matemáticos: medida de tempo, medida de valor 

(Sistema Monetário) e medida de massa, capacidade ou comprimento; e 

promovemos a autoavaliação. Pensamos que a reflexão e a autoavaliação das 

professoras sobre o processo seriam muito significativas para a nossa análise, 

contribuindo para a confiabilidade e validação dos resultados.  

Utilizamos os Critérios de Idoneidade Didática, doravante CID, para analisar 

os dados produzidos. Segundo Godino (2011), os CID visam avaliar os processos de 

ensino e aprendizagem realizados e "guiar" a sua melhora por meio de seis 

dimensões/critérios: epistêmico, cognitivo, mediacional, afetivo/emocional, 

interacional e ecológico. Conforme podemos apreciar no esquema da Figura 1, estes 

critérios são representados por um hexágono.  

 

Figura 1 - Critérios de idoneidade didática 

 

O hexágono regular representado corresponde a um processo de estudo 

pretendido, ou seja, planejado supondo um grau máximo em cada dimensão. E o 

segundo, o hexágono irregular, corresponde por exemplo a um processo de estudo 

Fonte: Godino (2006) 
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em que nem todas as dimensões foram realizadas de igual modo, havendo um grau 

maior ou menor de realização (GODINO, 2006). Cabe ressaltar que para cada critério, 

Godino (2011) propõe indicadores que servem de guia para análise e avaliação, os 

quais serão mais detalhados na análise dos dados. 

 

Grandezas e Medidas nos Anos Iniciais 

 

Lima e Bellemain (2010), frisam que no cotidiano, muitas palavras estão 

associadas às grandezas e medidas, tais como grandeza, quantidade, medir, 

medida, medição, unidade, número, dessa maneira, seus significados devem ser 

considerados, vez que podem estar presentes nas situações cotidianas dos 

professores e alunos. No entanto, na linguagem matemática cada termo tem um 

significado. Para compreender matematicamente esses termos, é preciso mergulhar 

nos estudos sobre Grandezas e Medidas, e estabelecer analogias entre uma 

linguagem e outra.  

Na literatura, encontramos muitos estudos (CARAÇA, 2002; CHAMORRO, 

2005; LIMA; BELLEMAIN, 2010; LANNER DE MOURA, 1995), sobre a história das 

medidas, desde a sua relação com o aparecimento dos números racionais, até a 

padronização das unidades de medida, através da criação do sistema métrico 

decimal e, posteriormente, do sistema internacional de medidas. Quanto às 

grandezas, evidenciamos a diluição em outros temas sobre a Matemática, além de 

estudos em torno do conceito de grandeza. 

Caraça (2002, p. 29) elucida que medir “consiste em comparar duas grandezas 

de mesma espécie, dois comprimentos, dois pesos, dois volumes, duas massas, etc.” 

O autor ainda salienta que ao compararmos as grandezas de mesma espécie 

podemos considerar advérbios, como “mais que”, “menos que”, “maior que”, 

“menor que” etc. Todavia, o ato de medir não se resume a comparar, é preciso 

estabelecer padrões entre as grandezas da mesma espécie e expressar o resultado da 

comparação por meio de um número. Esta expressão numérica surge da indagação 

“quantas” vezes mais, “quantas” vezes cabe (CARAÇA, 2002). 
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Nessa mesma perspectiva, Cunha (2008) salienta que a medida é uma lógica 

determinada pela grandeza e pela unidade correlacionada, vez que a escolha da 

grandeza implica na natureza da unidade. A autora ainda destaca, mencionando 

Lanner de Moura (1995), a importância do professor ressignificar os conceitos de 

medida de tal modo a desenvolver autonomia para elaborar atividades e desafios 

para que as crianças possam conhecer diferentes grandezas e suas variações. 

Grandeza e medida são conceitos articuladores para a formação dos 

pensamentos numéricos. Nesse sentido, Chamorro (2005) frisa que a construção 

conceitual desse campo deve começar na educação infantil, partindo de 

classificações e seriações, por meio da manipulação concreta, jogos e brincadeiras 

mediadas pelo professor. Apesar da importância do uso de material concreto, cabe 

destacar que tais atividades não são suficientes para articular o pensamento de 

número e o conceito de medida. 

No que tange Grandezas e Medidas na Educação Infantil, o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) ressalta a sua presença na 

grande parte das atividades cotidianas das crianças desde cedo, deixando claro a 

importância de o professor partir dessas práticas para resolução de problemas “em 

que a criança possa ampliar, aprofundar e construir novos sentidos para seus 

conhecimentos” (BRASIL, 1998, p. 226). 

Nesse sentido, sugere trabalho com atividades de culinária, pois envolve 

diferentes unidades de medida, como o tempo de cozimento e a quantidade dos 

ingredientes; atividades com comparação de comprimentos, pesos e capacidades, 

bem como atividades com marcação de tempo e com noção de temperatura,  

permitindo que as crianças passem da simples comparação sobre características 

opostas das grandezas e objetos, como “grande/pequeno, comprido/curto, 

longe/perto, muito/pouco, quente/frio”, para anunciar as comparações a partir das 

características dos objetos, como “minha bola de futebol é mais leve e menor do que a 

sua” (BRASIL, 1998, p. 226). 

Conforme o RCNEI (BRASIL, 1998), 

 
As crianças aprendem sobre medidas, medindo. A ação de medir 
inclui: a observação e comparação sensorial e perceptiva entre 
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objetos; o reconhecimento da utilização de objetos intermediários, 
como fita métrica, balança, régua etc., para quantificar a grandeza 
(comprimento, extensão, área, peso, massa etc.). Inclui também 
efetuar a comparação entre dois ou mais objetos respondendo a 
questões como: “quantas vezes é maior?”, “quantas vezes cabe?”, 
“qual é a altura?”, “qual é a distância?”, “qual é o peso?” etc. A 
construção desse conhecimento decorre de experiências que vão além 
da educação infantil (BRASIL, 1988, p. 227). 

 

  Nessa etapa da educação, portanto, é importante que as crianças iniciem o 

processo de medir com unidades de medidas não convencionais, utilizando partes do 

seu próprio corpo ou objetos como barbante, palito. E de modo progressivo, unidade 

de medidas convencionais por meio da balança, régua. O RCNEI (BRASIL, 1998) 

salienta também a possibilidade de o professor explorar formas alternativas de medir 

e, desse modo, propiciar oportunidades para que as crianças pesquisem e tragam 

algum instrumento de casa. 

No processo de alfabetização, Lima e Bellemain (2010) destacam a 

importância de a criança efetuar medições de maneira intuitiva, utilizar estratégias 

próprias de medida e medir com instrumentos não convencionais, tendo em vista 

que o sistema de medida não é objeto de estudo desse ciclo. Desse modo, a 

prioridade é possibilitar que as crianças compreendam o procedimento de medir e 

explorem estratégias próprias.  

  Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o ensino desse 

conteúdo para o primeiro ciclo, referente aos dois primeiros anos do ensino 

fundamental, tem como objetivo levar os alunos à: 

 
• Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, 
capacidade e elaborar estratégias pessoais de medida.  
• Utilizar informações sobre tempo e temperatura.  
• Utilizar instrumentos de medida, usuais ou não, estimar resultados 
e expressá-los por meio de representações não necessariamente 
convencionais (BRASIL, 1997, p. 47). 

 

Para tanto, estabelece como conteúdos conceituais e procedimentais:  

 
• 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.  
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• Identificação de unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, 
semestre, ano — e utilização de calendários.  
• Relação entre unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, 
semestre, ano.  
• Reconhecimento de cédulas e moedas que circulam no Brasil e de 
possíveis trocas entre cédulas e moedas em função de seus valores.  
• Identificação dos elementos necessários para comunicar o resultado 
de uma medição e produção de escritas que representem essa 
medição. 
• Leitura de horas, comparando relógios digitais e de ponteiros. 
(BRASIL, 1997, p. 52). 
 

   

  E como conteúdos atitudinais, destaca para Grandezas e Medidas a 

“valorização da importância das medidas e estimativas para resolver problemas 

cotidianos” (BRASIL, 1997, p. 53). 

Indubitavelmente, cabe ao professor a ressignificação conceitual dos objetos 

matemáticos para uma prática mais autônoma e significativa, mediando a 

construção dos conhecimentos de tal modo que os alunos possam em anos 

posteriores fazer relações de um novo conhecimento com o que aprendeu 

anteriormente.  

 

Materiais Curriculares para o Ensino de Grandezas e Medidas  

 

Os documentos curriculares, anteriormente citados, definem a proposta da 

Educação Básica e suas orientações, em relação aos conhecimentos necessários a 

formação do estudante, são traduzidas nos Materiais Curriculares, doravante MC, os 

quais tem sido ferramentas utilizadas pelos professores nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Dentre os MC para o ensino de Matemática, destacamos àqueles que 

foram utilizados no contexto dessa pesquisa: os livros didático e paradidático, a 

proposta didática do Pacto/PNAIC, materiais impressos e materiais manipulativos. 

 Em relação ao livro didático, as professoras, no contexto da pesquisa, 

utilizaram o livro “Porta Aberta: Alfabetização Matemática”, da FTD, selecionado 

para o triênio de 2016 a 2018. O livro apresenta nove unidades atendendo aos blocos 

de conteúdo do PCN – números e operações; grandezas e medidas; espaço e forma; e 

tratamento das informações.  
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O livro apresenta uma unidade voltada a Grandezas e Medidas, abordando as 

medidas de comprimento, massa, capacidade, tempo e sistema monetário. No 

entanto, podemos observar uma interrelação com outros conteúdos ao longo do 

livro, especialmente com “números e operações”. Essa articulação, conforme Lima e 

Bellemain (2010), se caracteriza com um avanço na abordagem dos conteúdos deste 

campo.  

Vale ressaltar, que o livro mencionado, volume 1, referente ao 1º Ano do 

Ensino Fundamental, sugere o uso de instrumentos de medidas não convencionais e 

convencionais e por meio de atividades de resolução de problemas propõe 

comparações, utilizando termos como leve/pesado, mais/menos, alta/baixa, 

comprido/curto, maior/menor. De acordo com Lima e Bellemain (2010), no início da 

escolarização, as grandezas mais presentes no cotidiano da criança são construídas 

por meio de comparações e de medição.  

Outro MC utilizado pelas professoras Alfa 1 e Alfa 3 foi um material 

desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, instituído por meio do 

Decreto Estadual 12.792/2011. 

O Estado da Bahia, com objetivo de garantir a alfabetização de todas as 

crianças em língua portuguesa e em matemática, desenvolveu, em 2011, o Programa 

Estadual Pacto pela Educação (PACTO), inspirado na proposta do Programa de 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC), implementado no estado do Ceará (SANTANA 

et al., 2013). O PACTO, em 2012, foi integrado com o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituído pela Portaria nº867 de 2012 e, dessa 

maneira, passou-se a usar a nomenclatura Pacto/PNAIC para designar o programa 

desenvolvido na Bahia (SOUZA, 2018). 

No mesmo ano da integração, o Programa Estadual desenvolveu o MC 

destinado a Alfabetização Matemática, produzido por especialistas, fundamentada 

em pesquisas da Psicologia da Educação Matemática, com viés na Didática da 

Matemática, especialmente na Teoria dos Campos Conceituais (TCC) (SANTANA et 

al., 2013). 

No que tange ao conteúdo Grandezas e Medidas, as atividades do material 

contemplam esse eixo ao trabalhar com o número com a função de medir. Para tanto, 
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propõe estratégias para as crianças compararem grandezas, efetivando aproximações 

com medidas geométricas (comprimento), grandezas físicas (tempo), por meio de 

unidades convencionais, como régua, calendário, relógio, e unidade não-

convencionais, como partes do próprio corpo (SANTANA, 2013).  

 Um olhar atento ao material do Pacto/PNAIC, é possível identificar que o 

material tem como objetivo a identificação do número no contexto de medir tempo 

(unidade anos), como a idade dos alunos, propondo atividades de contagem e 

comparação. Apresenta também uma reflexão acerca da noção de tempo, abordando 

dias da semana e meses, com uso de calendários e atividade de preenchimento da 

rotina diária. Dando continuidade na noção de tempo, busca o reconhecimento do 

número no contexto social com a função de medir no calendário e no relógio. E, por 

fim, as orientações dizem respeito ao reconhecimento de unidades convencionais e 

não convencionais de medir massa e comprimento, bem como aos valores do sistema 

monetário brasileiro em cédulas e moedas. 

 Além do livro didático e do MC do Pacto/PNAIC, os professores utilizaram 

livros paradidáticos, materiais impressos e materiais manipulativos para atender os 

objetivos de ensino, como introdução de conteúdos Matemáticos, contextualização, 

problematização e interdisciplinaridade. 

 O livro paradidático utilizado por uma das professoras foi “Quem vai ficar 

com o pêssego?”, da autora Yoon Ah-Hae. As personagens (a girafa, o crocodilo, o 

rinoceronte, o macaco, o coelho e a lagarta) tentam resolver o problema “Quem vai 

ficar com o pêssego?”, utilizando critérios de comparação de altura, de peso entre 

outros. 

As professoras participantes da pesquisa, também utilizaram materiais 

impressos, como cartazes, calendário e atividades, com intuito de completar os 

conteúdos do livro didático. Cabe destacar que as atividades de complementação 

foram elaboradas pelos professores com auxílio de outros MC, como livros e/ou 

atividades midiáticas. A respeito dessas elaborações, Pires (2016), ressalta a 

importância de o professor traduzir as orientações das propostas curriculares e 

desenvolver atividades de problematização a fim de desenvolver as competências e 

as habilidades dos estudantes. 
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  Os materiais manipulativos também se destacaram na prática das professoras, 

tais como canudo, barbante, régua, fita métrica, relógio, calendário, moedas e 

cédulas. Conforme Silva e Martins (2000, p. 4), os materiais manipulativos são usados 

pelas crianças como uma espécie de suporte físico numa situação de aprendizagem”. 

Nesse sentido, consideramos esses materiais importantes para auxiliar a criança na 

passagem do pensamento concreto para o pensamento abstrato, além de estimular o 

raciocínio lógico. 

Cabe ressaltar que a seleção dos MC constitui uma tarefa importante para o 

processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, o professor deve participar de 

programas de formação que, por um lado, ofereçam oportunidades de ampliar os 

conhecimentos por meio de MC, por outro, oportunidades para analisar criticamente 

tais MC, para poder selecionar de maneira crítica como eles serão utilizados em sua 

prática. 

De acordo com Serrazina (2012, p. 267-268), a formação de professores deve 

proporcionar experiências de aprendizagem e constituir-se um desafio intelectual, 

assim vivenciam o que se quer que seus alunos vivenciem, pois assim conseguirá 

que seus alunos apreciem a matemática. A autora ainda ressalta que “na formação 

de professores não basta pensar no que deve ser ensinado, é necessário também 

equacionar o como ensinar”. 

Em relação ao contexto educacional brasileiro, verificamos o desenvolvimento 

de programas implementados, como políticas públicas, destinados a formação de 

professores e dentre estes destacamos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), o qual tem a intenção de contribuir para potencializar a formação 

continuada de professores.  

A formação do PNAIC, de acordo com os seus documentos, visa uma 

formação com perspectiva crítica, reflexiva e problematizadora, que possibilite uma 

escola cada vez mais inclusiva e articulada com a comunidade que se insere. 

Acontece mediante um curso de 80 horas/aula e um seminário de relatos de 

experiência de 8 horas, sob responsabilidade das Instituições de Educação Superior 

(IES). A formação, inicialmente, é ministrada para os professores formadores que, 

posteriormente, ministram para os orientadores das Secretarias de Educação 



 

99 

 

 

 

Municipal, que lecionam aos professores alfabetizadores dos três primeiros anos do 

ensino fundamental (BRASIL, 2012). 

Em relação à área da Educação Matemática, em 2014, o programa teve como 

foco a Alfabetização Matemática, numa perspectiva interdisciplinar, organizada 

mediante oito cadernos, ou seja, MC voltados para a formação de professores: 

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; e saberes matemáticos e outros 

campos do saber.  

Os quatro primeiros cadernos abordam a organização e planejamento, 

frisando a importância do planejamento para a organização da sala, bem como a 

necessidade de uma sala estruturada e informativa para a alfabetização matemática. 

Os quatro últimos são mais específicos, apresentam os objetos matemáticos, 

ressaltando a importância do registro, sobre o trabalho de quantificação e 

agrupamentos.  

Em relação a Grandezas e Medidas, o caderno 6 apresenta sequências 

didáticas, relatos de experiências e encaminhamentos teóricos, a fim de possibilitar 

um trabalho amplo com medidas para que as crianças percebam estes conteúdos 

presentes em seu dia a dia, contribuindo para o exercício da cidadania (BRASIL, 

2014). Com esta configuração, este MC proporciona uma discussão e abordagem de 

metodologias importantes para uma melhor compreensão do processo de ensino e 

aprendizagem e reflexão de suas práticas didático-metodológicas. 

 

Análise de Dados 

 

A descrição e análise que apresentamos a seguir, fundamenta-se nos 

indicadores relativos a cada critério de idoneidade, proposto por Godino (2011), a 

fim de avaliar as práticas docentes implementadas a partir dos MC. Cabe ressaltar 

que tais práticas são descritas separadamente, porém o resultado apresentado no 

hexágono equivale a análise conjunta. 
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Prática Implementada – “Medida de tempo” 

 

Essa sequência didática foi desenvolvida pela professora Alfa 1 com dezoito 

alunos na turma e teve início com a professora estabelecendo um diálogo com os 

alunos acerca da função dos números. 

Conforme planejado, a professora fixou cinco cartazes no quadro. Como o foco 

da pesquisa foi o ensino de Grandezas e Medidas, atentei-me ao cartaz onde os 

números representavam a função de medir, no qual havia as imagens de uma 

balança, uma fita métrica, um termômetro e um calendário. Posteriormente, houve 

um momento de observação pelas crianças. Ao serem questionadas se conheciam 

aqueles instrumentos de medida ou se já vivenciaram alguma situação representada 

nessas imagens, alguns alunos apontaram para o calendário da sala, uma aluna disse 

que sua mãe já havia utilizado o termômetro nela quando estava doente, outro aluno 

disse que sua avó era costureira e tinha uma fita igual a do cartaz.  

Nessa fase introdutória, tão importante para apresentação das diferentes 

funções dos números, a professora utilizou uma linguagem matemática adequada, 

apresentou o conteúdo de maneira clara, favoreceu o diálogo entre os estudantes 

(característico da idoneidade epistêmica e interacional), fez o levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos (característico da idoneidade cognitiva) e 

promoveu a percepção da matemática na vida cotidiana (característico da idoneidade 

emocional). Podemos observar que este momento contemplou diversos critérios, 

comprovando um elevado grau de idoneidade. 

Na continuidade da sequência, a professora solicitou que os alunos fizessem 

atividades do livro didático (ver figura 2), as quais foram desenvolvidas em 

diferentes momentos. Estas atividades contemplam o conteúdo pretendido pela 

professora e foi possível observar que propõem situações cotidianas, apresentadas 

com linguagem adequada e de maneira clara, além disso, promove o diálogo entre os 

alunos, favorecendo o compartilhamento de ideias. 
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Figura 2: atividade do livro didático 
 

 
 

Fonte: CENTURIÓN, 2014, p. 36-38. 

 

O segundo momento da sequência, teve início com a apresentação de 

diferentes tipos de calendários (de bolso, de mesa, folhinha, da agenda). Após a 

observação livre pelas crianças, a professora questionou-os: “Quem já viu esses tipos 

de calendário? Em qual local estava sendo utilizado?”. E por meio do diálogo 

explorou a sequência dos dias e os dias da semana: 

 

- Qual a data de hoje? – perguntou a professora. 

- Dia 8, pró. 

- Se passarem dois dias, em que dia estaremos? 

- Dia 10, quinta. 

- Quantos são os dias da semana? 

- Segunda, terça... – uma aluna estava falando, quando um aluno gritou: 

- São sete dias. 

 

A professora ainda explicou o motivo de algumas datas estarem destacadas 

em outra cor e explorou os meses do ano e os dias da semana por meio de atividades 

adaptadas de outros livros e sugestões da internet. A respeito dessas atividades, cabe 

ressaltar que, de acordo com a professora, foram “criadas” com base nas dificuldades 

apresentadas pelos estudantes, além disso, ela destacou a utilização de músicas, 

jogos e histórias quando necessários para favorecer a aprendizagem das crianças. 
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Para finalizar a sequência, a professora propôs uma atividade em grupo. 

Reproduziu uma cruzadinha no papel pardo, fixou no quadro e, em seguida, separou 

os alunos da turma em pequenos grupos. Inicialmente, fez um sorteio para defini a 

sequência que os grupos jogariam. Cada grupo respondia uma pergunta ou dica 

desenvolvida pela professora (ver quadro 2) e, assim preencheram coletivamente a 

cruzadinha. 

 
 
Quadro 2: Perguntas/Dicas da Cruzadinha 

Fonte. Elaboração nossa, 2018. 
 

Podemos inferir que a seleção das atividades pela professora uma linguagem 

matemática adequada, apresentou o conteúdo de maneira clara (característico da 

idoneidade epistêmica), ampliou e reforçou o conteúdo desenvolvido (característico 

da idoneidade cognitiva), favoreceu o interesse e a motivação dos estudantes 

(característico da idoneidade emocional), bem como a participação na dinâmica da 

aula (característico da idoneidade interacional). Os resultados apontam que diversos 

critérios foram contemplados, porém de maneira parcial, evidenciando um grau 

médio de idoneidade nesses critérios. 

 

Prática Implementada – “Medida de tempo e Medida de comprimento” 

 

A primeira sequência desenvolvida pela professora Alfa 2 numa turma com 

vinte alunos, teve início por meio de um diálogo acerca da rotina semanal, 

• Único mês do ano que possui menos de 28 dias. 

• O nome deste mês tem 4 letras, e nele comemoramos o Dia das Mães. 

• Neste mês, comemora-se o Dia dos Pais. 

• Último mês do ano com trinta dias.  

• Quarto mês do ano. 

• Último mês do ano e, neste mês, comemora-se o Natal. 

• Mês em que comemoramos o Dia das Crianças. 

• Mês em que se comemora o São João. 

• Neste mês, ocorre a estação da Primavera. 
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explorando os horários de atividades comuns, como acordar, ir à escola, almoçar. 

Continuou apresentando dois modelos de relógio, o digital e o de ponteiros, 

 
o ponteiro maior indica a hora e o menor indica os minutos. Os 
números também marcam as horas e minutos, mas a contagem 
é diferente. O número um, por exemplo, com o ponteiro maior 
indica uma hora, mas com o ponteiro menor vai indicar cinco 
minutos. E vamos contando de cinco em cinco, até chegar ao 
número doze, quando completa uma hora e começa a contar de 
cinco em cinco de novo (ALFA 2, 2018). 
 

Nesse momento, ela desenhou um relógio no quadro, substituindo os 

números de 1 a 12 por 5 a 60 (de cinco em cinco), completou a explicação “é como se 

o relógio para os minutos fosse desse jeito”. Posteriormente a breve explicação, 

propôs a construção de um relógio de ponteiros (atividade sugerida pelo livro 

didático).  Vale destacar que essa sequência atendeu a um dos objetivos do PCN, a 

saber: “utilizar informações sobre tempo” e contemplou os conteúdos estabelecidos 

no documento: “identificação de unidades de tempo e a leitura de horas, 

comparando relógios digitais e de ponteiros” (BRASIL, 1997, p. 47, 52) (característico 

do critério ecológico). 

Também foram desenvolvidas atividades do livro didático e fotocopiadas. 

Vale ressaltar que, segundo a professora, esse conteúdo foi trabalhado nas aulas de 

História, com os conceitos de passado, presente e futuro, e nas aulas de Ciências, 

acerca dos períodos dia/noite. No entanto, conforme o combinado, observei apenas 

as aulas de Matemática e, dessa maneira, não pude acompanhar o desenvolvimento 

completo dessa sequência. Caso a professora tenha implementado da maneira 

descrita, podemos inferir que os conteúdos matemáticos se relacionaram com outros 

conteúdos intra e interdisciplinares, atendendo, dessa maneira, um indicador do 

critério ecológico. 

Ao final dessa sequência, precisei me ausentar por algumas semanas, no 

entanto, mantive contato com a professora para que eu pudesse retornar para 

observar uma nova sequência didática acerca da medida de comprimento. Assim, 

pude retornar e observar as aulas que teve início com a leitura do livro “Quem vai 

ficar com o pêssego?”.  
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Ao final da leitura, a professora explorou o conceito de medida, comparando o 

tamanho dos alunos: “se a gente medir todas as crianças dessa turma, quem será o 

maior? E o menor?”. A sequência continuou com uma atividade em grupo, na qual 

cada um recebeu materiais diferentes (palito, canudo e régua) para medir uma mesa. 

As crianças conversaram, trocaram opiniões de como medir a mesa e depois de um 

tempo a professora pediu que socializassem o que descobriram. Em seguida, a 

professora explicou que poderiam usar materiais diferentes para medir, mas a mesa 

utilizada por eles, tinha o mesmo tamanho. 

Destacamos nesse momento, o uso de recursos manipulativos para introduzir 

situações adequadas ao conteúdo, o que favoreceu a participação dos alunos na aula 

e o diálogo entre os estudantes, atendendo indicadores dos critérios Interacional e 

Mediacional. O desenvolvimento dessa sequência também atendeu indicadores do 

critério ecológico, uma vez que a professora atingiu objetivos do PCN: “reconhecer 

grandezas mensuráveis” e “utilizar instrumentos de medida, usuais ou não”. 

 

Prática Implementada – “Medida de Valor” 

 

A sequência foi desenvolvida pela professora Alfa 3 tendo como base o livro 

didático, o material do Pacto/PNAIC e algumas pesquisas da internet. Iniciou as 

atividades, por meio de diálogo com dezenove alunos, sobre sistema monetário, 

apresentando as cédulas e moedas que compõem o sistema monetário brasileiro. 

Nesse momento introdutório, a professora ainda explicou sobre a prática de 

escambo, troca de mercadorias. 

Desenvolveu atividades do livro didático, do material do Pacto/PNAIC e 

fotocopiadas, adaptadas de outros livros e ou internet, as quais foram desenvolvidas 

em diferentes momentos. Destacamos as atividades representada nas figuras 3 e 4, as 

quais sugerem a relação do conteúdo matemático com outros conteúdos intra e 

interdisciplinares, propõem situações-problemas envolvendo o conteúdo trabalhado, 

o que contribui para a formação social (característico do critério ecológico). 
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Figura 3: atividade do livro didático. 

 
Fonte: CENTURIÓN, 2014, p. 75. 
 
 
 

 

Figura 4: atividade do material do 
Pacto/PNAIC. 

 
Fonte: SANTANA et al.  2013, p. 158.

 A professora também desenvolveu o jogo “Pagando a conta”, adaptado do 

material do Pacto/PNAIC. A seguir, veremos as regras do jogo sugerido pelo material, 

bem como a atividade que foi preenchida, ao término do jogo, em sala (ver figura 5). 

 
Figura5: atividade do material do Pacto/PNAIC. 

 
Fonte: SANTANA et al.  2013, p. 152. 
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No desenvolvimento do jogo, percebi que algumas crianças apresentaram 

dúvidas para realizar as contas necessárias para repassar o troco, mas ao final, todos 

relataram que gostaram de jogar. Desse modo, contemplou o conteúdo atitudinal 

proposto no PCN, “reconhecimento de cédulas e moedas que circulam no Brasil e de 

possíveis trocas entre cédulas e moedas em função de seus valores” (BRASIL, 1997, p. 

52). 

A turma confeccionou ainda cofrinhos, utilizando materiais recicláveis, como 

garrafa PET, caixa de leite e lata de milho. E para finalizar a sequência, a professora 

realizou a feira de troca de brinquedos. Estes momentos foram bastante 

significativos, caracterizando-se como atividade de ampliação e reforço do conteúdo 

trabalhado (característico do critério cognitivo), permitiu uma melhor relação entre a 

professora com todos os alunos, a interação entre os alunos, favorecendo o interesse e 

a motivação dos estudantes (característico da idoneidade interacional e emocional), 

além disso, destacamos o uso de materiais manipulativos, contribuindo com uma 

melhor aprendizagem das crianças (característico da idoneidade mediacional). No 

entanto, devemos atentar que a manipulação concreta, jogos e brincadeiras não são 

suficientes para articular o pensamento de número e o conceito de medida, conforme 

mencionou Chamorro (2005). 

Destarte, com a análise as práticas docentes implementadas a partir dos MC, 

podemos inferir que apresentam um potencial entre o médio e alto grau, como 

podemos apreciar no esquema da Figura 6, a seguir: 
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Figura 6: Análise das práticas docentes implementadas a partir dos MC. 

 

    Fonte: Godino (2011), adaptação nossa. 

 

 

Algumas Considerações  

 

A presente pesquisa utilizou os Critérios de Idoneidade para analisar o 

processo de ensino e aprendizagem, especificamente, a implementação dos Materiais 

Curriculares para o ensino de Grandezas e Medidas realizada por professoras dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Os resultados evidenciaram que o processo de ensino e de aprendizagem 

abrange fatores multidimensionais e, conseguintemente, sua análise não é tarefa fácil. 

Por meio dos indicadores epistêmico, cognitivo, mediacional, emocional, interacional 

e ecológico, foi possível constatar que as sequências de atividades desenvolvidas 

pelas professoras apresentam um potencial entre o médio e alto grau. 

Isso implica na possibilidade/necessidade de desenvolver um redesenho das 

tarefas e ações, buscando uma harmonia e elevando os graus de idoneidade, visto 

que tais critérios fornecem indicadores para melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem (FONT; PLANAS; GODINO,  2010). 

Esperamos que os resultados de nossa pesquisa possam se somar a outras e 

contribuir para a contribuição do currículo praticado em sala de aula, pois somente 

por meio de pesquisas poderemos entender que relação os professores estabelecem 
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com os materiais curriculares e que impactos estes materiais têm na prática do 

professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção retomamos a proposta desta pesquisa e os objetivos de cada 

estudo, apresentando as principais conclusões. Em seguida, alinhavamos os 

resultados, respondendo à questão que fundamentou a investigação, bem como 

atendendo o objetivo geral. Além disso, apresentamos as contribuições para o campo 

profissional e científico deste estudo e fazemos apontamentos para futuras 

investigações. 

As minhas experiências como docente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental me possibilitaram pensar e refletir acerca das necessidades formativas 

do Pedagogo para o ensino de Matemática. As inquietações eram inúmeras, desde o 

meu papel como educadora até as questões que envolvia o currículo e o processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Desse modo, procuramos oferecer uma resposta à seguinte questão: de que 

maneira os professores utilizam os Materiais Curriculares no ensino de Matemática, em 

específico, no ensino de grandezas e medidas nos anos iniciais? E com o intuito de 

responder à essa questão, buscamos de modo geral analisar a relação professor-materiais 

curriculares no ensino de matemática nos anos iniciais, no que diz respeito ao conteúdo 

grandezas e medidas. 

Ao buscar na literatura as pesquisas acerca da relação dos professores com 

Materiais Curriculares e o seu impacto no ensino de Matemática, especialmente, 

relacionados ao ensino de Grandezas e Medidas, destacaram-se as pesquisas que os 

professores reproduzem e/ou adaptam as orientações dos Materiais Curriculares 

em sua prática docente, desde o planejamento à implementação em sala de aula 

(BROWN, 2009; PIRES e CURI, 2013). 

Para organização da pesquisa, optamos pelo formato multipaper, ou seja, em 

coletânea de artigos, considerado como “formato insubordinado de dissertação e 

teses”, fundamentado em Barbosa (2015).   

Inicialmente, temos a introdução com as informações gerais da investigação, a 

fim de situar o leitor o problema de pesquisa, a revisão de literatura, os objetivos, a 

metodologia e contexto da pesquisa. Em seguida, são apresentados os resultados da 
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investigação por meio de artigos que buscam atender os objetivos específicos de 

maneira individual, porém complementar para atender o objetivo geral. 

O Artigo 1, intitulado “A Relação Professor-Materiais Curriculares de 

Matemática nos Anos Iniciais”, teve como objetivo analisar os materiais curriculares 

de matemática e a relação dos professores com esses materiais, a partir dos Critérios 

de Idoneidade Didática. Os resultados revelaram que os professores utilizam em sua 

prática o livro didático, a proposta didática do Pacto/PNAIC, os livros paradidáticos, 

materiais impressos e materiais manipulativos, estabelecendo relações diversas com 

esses materiais em uma mesma aula: negação, reprodução e aproximação/adaptação. 

Em relação aos critérios epistêmico, cognitivo, mediacional, emocional, interacional e 

ecológico, podemos inferir que o atendimento foi de médio a alto, sendo possível 

inferir que quanto mais alto o critério melhor a qualidade didática do MC. 

O Artigo 2, intitulado “Medir, Estimar, Comparar... O Ensino de Grandezas e 

Medidas nos Anos Iniciais”, objetivou identificar de que maneira as propostas 

didáticas dos materiais curriculares de matemática, especialmente as relacionadas ao 

ensino de Grandezas e Medidas, estão incorporadas à prática dos professores em sala 

de aula, a partir do Critérios de Idoneidade Didática que avaliam os aspectos 

epistêmicos, interacionais, mediacionais, emocionais, ecológicos e cognitivos 

direcionados ao processo de ensino e aprendizagem. Os resultados apontam que as 

sequências didáticas, as propostas didáticas, pretendidas e implementadas pelas 

professoras contemplam diversos indicadores dos critérios, apresentando um 

potencial entre o médio e alto grau de idoneidade. 

Pensamos que este estudo traz contribuições para o campo científico, na área 

da Educação Matemática, na medida em que as produções geradas por este trabalho 

possam ser acessadas por outros pesquisadores e professores da área e possam 

provocar uma reflexão sobre a proposta em debate em específico, assim como 

provocou em mim, reflexões sobre a minha na prática, espero que gere uma 

autoavaliação nos professores que ensinam matemática.   

Por fim, acreditamos ainda, que esta pesquisa possa oferecer possibilidades 

para novas pesquisas com o uso dos MC, fundamentadas no referencial teórico-

metodológico do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Instrução Matemática 
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(EOS) e que possam ser contrastadas com os nossos resultados. Nesse contexto, o 

EOS poderia ser tomado, por exemplo, como critérios para a construção dos MC.  
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APENDICES 
 

APENDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Resolução nº510 de 07 de abril de 2016, Conselho Nacional de Saúde 

 
Prezado(a) Senhor(a), eu Geisa Pereira Gomes, aluna do Programa de Pós-graduação 

em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Campus de Jequié estou realizando, 

juntamente com a pesquisadora Prof.ª Dr.ª Tânia Cristina R. S. Gusmão o projeto 

intitulado “A relação professor-materiais curriculares no ensino de Matemática: uma 

análise sob a perspectiva ontossemiótica”, tendo como objetivo geral analisar a 

relação professor-materiais curriculares no ensino de matemática nos anos iniciais, 

no que diz respeito ao conteúdo grandezas e medidas.  Essa pesquisa se mostra 

relevante para o campo científico, trazendo benefícios para a área da Educação 

Matemática por meio da produção de novos conhecimentos e, através da divulgação 

dos resultados, pretendemos também contribuir com reflexões teóricas para a 

autoavaliação dos professores que ensinam Matemática. Os participantes da pesquisa 

serão professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de escolas municipais de 

Jequié, Bahia. A pesquisa será desenvolvida a partir da observação de aulas, 

questionários e entrevistas. Assim, venho convidá-lo(a) a participar desta pesquisa, 

lembrando que sua participação é voluntária. Os encontros de observação, bem como 

destinados ao questionário e a entrevista serão registrados por meio de filmagens, 

fotografias, gravação de áudios e diário de campo. Os riscos e/ou desconfortos 

apresentados pela pesquisa são mínimos, poderá surgir algum desconforto ou 

constrangimento em alguma etapa da pesquisa, se isso ocorrer por meio da utilização 

de algum instrumento de produção de dados ou qualquer outro tipo de situação que 

possa emergir o(a) Senhor(a) poderá solicitar a retirada do mesmo ou deixar de 

participar da etapa, além disso, a sua participação nesta pesquisa não é obrigatória e 

o(a) Senhor(a) poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, 

sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não implica em gastos 
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financeiros para o(a) Senhor(a) e nem qualquer forma de pagamento por sua 

participação. Os resultados desta pesquisa serão publicados na dissertação do 

Mestrado e em revistas especializadas. As filmagens, fotografias e as gravações e sua 

transcrição em papel serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O(A) 

Senhor(a) poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da sua 

participação na pesquisa. Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos com a 

pesquisadora Geisa Pereira Gomes, por meio do e-mail geipergom@hotmail.com e do 

telefone (73)98805 9023, com a orientadora Tânia Gusmão pelo e-mail 

professorataniagusmao@gmail.com ou pelo telefone (77)98815 5434 e também pelo 

Comitê de Ética m Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP), 

que analisou esta pesquisa, através do e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone 

(73) 3528 9727 ou ainda no seguinte endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB, Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo 

Administrativo, Sala do CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, 

Jequié/BA, CEP 45206 510. 

 

Se o(a) Senhor(a) aceitar o convite e concordar em participar desta pesquisa, 

precisará assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, (uma via ficará 

com o participante e a outra sob a guarda da pesquisadora e arquivada por cinco 

anos). 

 

Desde já agradecemos sua atenção e colaboração com a pesquisa. 

 
 

Jequié, ___ de ____________________ de 2018. 
 
 
 
 

Participante 
 
 
 
 

Geisa Pereira Gomes 

mailto:geipergom@hotmail.com
mailto:professorataniagusmao@gmail.com
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APENDICE B: Termo de Autorização de uso de imagem e depoimentos 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu, __________________________________________________________, depois 

de conhecer e entender os objetivos, os procedimentos metodológicos, os riscos e os 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da imagem 

e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Geisa Pereira 

Gomes, a realizar as fotos que se façam necessárias e a colher o meu depoimento por 

meio de gravação de áudio sem quaisquer ônus financeiros para nenhuma das partes 

para o projeto intitulado “A relação professor-materiais curriculares no ensino de 

Matemática: uma análise sob a perspectiva ontossemiótica”. Ao mesmo tempo, libero 

a utilização, pela pesquisadora, das fotos e/ou depoimentos para fins científicos e de 

estudo (produção de artigos, produção de vídeos, livros e slides), obedecendo ao que 

está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças, adolescentes, idosos e 

pessoas com deficiência: a) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Nº 

8.069/ 1990; b) Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741/2003; c) Decreto Nº 3.298/1999, que 

estabelece a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004. 

 
 

Jequié, ___ de ____________________ de 2018. 
 
 
 
 

Participante 
 
 
 
 

Geisa Pereira Gomes 
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APENDICE C: Entrevista 
 

ENTREVISTA 
 
Projeto de Pesquisa: A relação professor-materiais curriculares no ensino de 
Matemática: uma análise sob a perspectiva ontossemiótica 
Objetivo: Analisar a relação professor-materiais curriculares no ensino de 
matemática nos anos iniciais, no que diz respeito ao conteúdo grandezas e medidas.   
Pesquisadora: Geisa Pereira Gomes – geipergom@hotmail.com 
Orientador: Vicenç Font Moll – vicencfont@ono.com   
Coorientadora: Tânia Cristina R. S. Gusmão – professorataniagusmao@gmail.com 
 
As informações coletadas por meio deste instrumento serão utilizadas com 
finalidades estritamente científica, com base na Resolução nº510 de 07 de abril de 
2016, Conselho Nacional de Saúde. 
 
Perfil do Participante 
Nome (opcional): ___________________________________________________________ 
Magistério: (   ) sim  (   ) não 
Graduação: ____________________________________ Ano de conclusão: ___________ 
Tempo de docência: ________  
Participou de Formação Continuada: ________     Qual? __________________________ 
 
Quanto aos materiais curriculares 

• Quais materiais curriculares de matemática você utiliza na sua prática docente?  

• Quais fatores (formação, características do MC, conhecimentos) 
influenciam/influenciaram essa escolha? 

• Como você utiliza esse(s) material(is) curricular(es) de Matemática no planejamento e 
na implementação em sala? 

• As propostas didáticas desse(s) material(is) são suficientes para promover a 
aprendizagem das crianças? Explique. 

• Em caso negativo, na questão anterior, quais materiais você utiliza para que a 
aprendizagem aconteça? Como você seleciona esse(s) material(is)? 

 
Quanto aos Conhecimentos Matemáticos 
• Quais conhecimentos você considera necessários para o ensino de Matemática nos 

Anos Iniciais?  

• Qual a importância dos conteúdos de Grandeza e Medidas para o ensino de crianças 
de 6 anos? 

• Como esses conteúdos se apresentam nos materiais curriculares utilizados? 

• Como esses conteúdos se materializam (ou materializaram) durante sua prática em 
sala de aula? 

• Você acredita que as crianças trazem conhecimentos prévios sobre esses objetos? Eles 
são levados em consideração na sua prática? 

• Durante esse ano letivo você já introduziu algum desses objetos? Quais? Como? 

• Você acredita que esses conceitos apresentados nesse(s) material(is) são suficientes, 
insuficientes ou avançados para as crianças de 6 anos? Explique. 

mailto:geipergom@hotmail.com
mailto:vicencfont@ono.com
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APENDICE D: Questionário 
 

QUESTIONÁRIO  
 
Projeto de Pesquisa: A relação professor-materiais curriculares no ensino de 
Matemática: uma análise sob a perspectiva ontossemiótica 
Objetivo: Analisar a relação professor-materiais curriculares no ensino de 
matemática nos anos iniciais, no que diz respeito ao conteúdo grandezas e medidas.   
Pesquisadora: Geisa Pereira Gomes – geipergom@hotmail.com 
Orientador: Vicenç Font Moll – vicencfont@ono.com   
Coorientadora: Tânia Cristina R. S. Gusmão – professorataniagusmao@gmail.com 
 
As informações coletadas por meio deste instrumento serão utilizadas com 
finalidades estritamente científica, com base na Resolução nº510 de 07 de abril de 
2016, Conselho Nacional de Saúde. 

 

• Quanto ao objeto medida de tempo: 
 

a) Você utiliza calendário, relógio digital e de ponteiros e/ou outros instrumentos de 
medida? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 
b) Proporciona as crianças organizarem rotinas e/ou agendas de atividades do seu 

cotidiano? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 
c) Possibilita marcações de compromissos e datas importantes, como aniversário das 

crianças, no calendário? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  
 

d) Utiliza o calendário para marcar as fases da lua? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 
e) Propõe situações de comparações utilizando como referência dia e noite, manhã, 

tarde e noite, dias da semana, meses e ano? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 
f) Propõe situações-problemas para que as crianças aprofundem seus conhecimentos 

acerca do tempo, utilizando indagações como “quanto tempo falta?”, “quanto 
tempo leva?”? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 

mailto:geipergom@hotmail.com
mailto:vicencfont@ono.com
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Comentários (opcional)  
 
g) Possibilita a utilização da linguagem verbal e não verbal para que as crianças 

possam seqüenciar acontecimentos (presente, passado e futuro, antes, agora e 
depois...)? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  
 

h) Em relação a medida de tempo, nos materiais curriculares que você utiliza, são: 
(   ) Suficiente  (   ) Deixa a desejar.  
Neste último caso, cite outras propostas que você implementa em sua prática em 

sala de aula em relação a medida de tempo:  
 
i) Em sua opinião, o conteúdo é trabalhado de forma: 

(  ) profunda (  ) superficial (   ) contém erros de conceito.  
Nos últimos casos, comente o que você propõe para uma aprendizagem mais 

significativa desse objeto matemático. 
 

• Quanto ao objeto medida de valor (Sistema Monetário): 
 

a) Você permite o (re)conhecimento das cédulas e moedas do sistema monetário 
brasileiro? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 
b) Propõe atividades para as crianças compararem e trocarem cédulas e moedas em 

função de seus valores? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 
c) Propõe situações-problemas simples do cotidiano das crianças? 

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 
d) Em relação a medida de valor, nos materiais curriculares que você utiliza, são: 

(   ) Suficientes  (   ) Deixam a desejar.  
No último caso, comente o que você propõe para uma aprendizagem mais 
significativa desse objeto matemático  

 
e) Em sua opinião, o conteúdo é trabalhado de forma: 

(  ) profunda  (  ) superficial  (  ) contém erros de conceito.  
Nos últimos casos, comente o que você propõe para uma aprendizagem mais 
significativa desse objeto matemático  
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• Quanto ao objeto de medida de massa, capacidade ou comprimento: 
 

a) Você propõe situações para que as crianças utilizem instrumentos de medidas não 
convencionais? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 
b) Quais instrumentos de medidas convencionais você utiliza em suas aulas para 

cada grandeza (Massa, Capacidade e Comprimento)? 
 

c) Propõe comparações entre dois ou mais objetos utilizando termos como mais alto, 
mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais longo, mais 
pesado, mais leve...? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  
 

d) Propõe atividades de culinária para marcação do tempo de preparo e de 
cozimento, bem como para a quantidade dos ingredientes? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes. 
Comentários (opcional)  

 

• Quanto a autoavaliação: 
 

a) Ao final de cada aula você avalia a sua prática implementada em sala de aula? 
(   ) Sim  (   ) Não (   ) Às vezes.  

 
SOMENTE em caso afirmativo, responda:  
b) Geralmente, os objetivos elencados durante o planejamento são alcançados? 
c) Você acredita que os alunos, de maneira geral, compreendem o assunto ou, na 

maioria das vezes, você retoma o assunto para concretizar esses conhecimentos 
matemáticos? 

d) Como, geralmente, você retoma o conteúdo para que os alunos consigam avançar 
cognitivamente? 
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APENDICE E: Observação 
 

OBSERVAÇÃO 
 

Projeto de Pesquisa: A relação professor-materiais curriculares no ensino de 
Matemática: uma análise sob a perspectiva ontossemiótica 
Objetivo: Analisar a relação professor-materiais curriculares no ensino de 
matemática nos anos iniciais, no que diz respeito ao conteúdo grandezas e medidas.   
Pesquisadora: Geisa Pereira Gomes – geipergom@hotmail.com 
Orientador: Vicenç Font Moll – vicencfont@ono.com   
Coorientadora: Tânia Cristina R. S. Gusmão – professorataniagusmao@gmail.com 
 
As informações coletadas por meio deste instrumento serão utilizadas com 
finalidades estritamente científica, com base na Resolução nº510 de 07 de abril de 
2016, Conselho Nacional de Saúde 
 
Perfil do Participante 
 
Nome do Participante: ____________________________________________________ 
Escola: ________________________________________________________________ 
Conteúdo da Aula: _______________________________________________________ 
 
 

Critério Indicadores Comentários da 
Observação 

Epistêmico Seleção e adaptação de situações-problemas; 
uso de diferentes representações (verbal, 
gráfica, simbólica); linguagem matemática 
adequada; interrelação dos conteúdos 
matemáticos, entre outros. 

 

Cognitivo Conhecimentos prévios necessários para 
aprender o conteúdo pretendido; atividade 
de ampliação e reforço; avaliação leva em 
conta os diferentes níveis de compreensão e 
competência etc. 

 

Afetivo Seleção de atividades que favoreça o interesse 
e a motivação dos estudantes; promover 
situações que permitam a avaliar a 
matemática na vida cotidiana e profissional; 
promoção da autoestima, evitando o medo da 
matemática. 

 

Interacional Apresentação do conteúdo de maneira clara; 
favorecer a participação na dinâmica da aula, 
o diálogo e a comunicação entre os 
estudantes; proporcionar espaços e 
ferramentas para a construção do 
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conhecimento pelos estudantes. 
Mediacional Uso de recursos tecnológicos e manipulativos 

para introduzir situações adequadas ao 
conteúdo; condições ambientais na sala; 
tempo designado para o ensino e a 
aprendizagem, investindo maior tempo nos 
conteúdos mais importantes. 

 

Ecológico Adaptação dos conteúdos com as diretrizes 
curriculares, de modo a contribuir para a 
formação social e profissional; os conteúdos 
matemáticos se relacionam com outros 
conteúdos intra e interdisciplinares. 

 

 
Adaptado de: GODINO, J. D. Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. In: XIII Conferência 

Interamericana de Educação Matemática (CIAEM-IACME), Recife, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


