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êxito da ação compreensão

ENSINO DE MATEMÁTICA

"O comportamento racional de uma sociedade, ou seja, suas 
relações tanto com a verdade quanto com a realidade, não 
repousa exclusivamente nas virtudes individuais de seus 

membros; requer uma prática social e uma cultura que devem 
ser ensinados na escola. A matemática constitui um campo no 

qual a criança pode iniciar-se mais precocemente na 
racionalidade, no qual se pode forjar sua razão no âmbito das 

relações autônomas e sociais" 

(BROUSSEAU,G. Introdução ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de ensino 
Editora Ática, 2008, p.15) 

não significa, 
necessariamente 



Apresentação do conceito

Exemplificação

Exercícios de fixação

Modelo tradicionalmente usado para ensinar matemática



Explicação
ilusão do pensamento 
homogêneo entre as 

crianças

exige ordem lógica 
encadeamento/linearidade

leva à descontextualização



Quem acertar qual é a sopa, vai ganhar dois pratos…  

Então, se cada um vai 
comer 2 pratos de 

sopa, quantos pratos 
de sopa vocês vão 

comer ao todo?

PENSAMENTO HOMOGÊNEO

6 pratos…porque 6 é 3 a mais do que 3! 

Gustavo (5 anos e 5 meses)  



encadeamento

Conhecer é o mesmo que encadear informações?

simples

complexo

LINEARIDADE



DESCONTEXTUALIZAÇÃO



Leciono há 17 anos. Em 1983, tive um aluno repetente 
que trazia jornais velhos para saber o que estava escrito.  

Eu dizia:   

- Você nem sabe o ma-me-mi-mo-mu, como quer saber o 
que está escrito aí?  

Até que ele trouxe um pedaço de outdoor enorme e 
perguntou:  

- Professora, o que está escrito aqui?  

   Era ALUGA-SE.  

Conversando com o aluno, ele contou o seguinte:

Depoimento de Maria Bezerra à Revista Nova Escola (Agosto/1996)



- Eu moro num barraco de caixote, todo escrito. Quero 
ler tudo, mas lá não tem ma-me-mi-mo-mu, nem nada 
do que a senhora ensina.  

Naquela hora decidi deixar a cartilha de lado e 
comecei a experimentar. Fiz cursos com Emília Ferreiro 
e voltei à faculdade, onde estudei Piaget. Então 
estabeleço uma relação próxima entre eles.  

Entender as formas de raciocínio das crianças, ajudou-
me também a trabalhar com as outras disciplinas. 



Primeiro eu sei, depois eu faço…  

Aprender 
matemática para 

resolver 
problemas?! Resolver problemas 

para aprender 
matemática?!

Ana Ruth Starepravo          (starepravo@uol.com.br)!



O professor explica

O aluno faz



“A tarefa do educador consiste então, a todo 
momento, em mostrar mistérios, mostrar 

situações da natureza que, mesmo que já 
estejam descritas pela ciência, não o estão 
para a criança (aluno). De modo que ele se 

surpreenda frente a algo e trate de lhe 
encontrar uma explicação.” 

Carlos Calvo Muñoz - Chile



As crianças tem ideias originais a respeito dos números:  

…vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e dez… 

…trezentos, quatrocentos, cincocentos, seiscentos… 

…oitocentos, novecentos, dezcentos… 

Délia Lerner e Patricia Sadovsky estudaram como 
as crianças se apropriam do Sistema de 
numeração Decimal, que hipóteses levantam sobre 
a leitura e escrita dos números, que dificuldades 
enfrentam nesse processo.

LERNER, D.; SADOVSKY, P. O sistema de numeração: um problema didático. In: PARRA, C.; SAIZ, I. (org.). Didática da matemática: 
reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 73-155. 


