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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X   )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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MATEMÁTICA-UEPG 
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Denise Nascimento de Oliveira (deniseoliveira2246@gmail.com)2 

Marceli Behm Goulart (marcelibg@gmail.com)3 

Ana Cristina Schirlo (acshirlo@gmail.com)4 

 

Resumo. Este trabalho relata um recorte de experiências desenvolvidas em 2019, pelo Programa Institucional de 

Bolsa de Incentivo à Docência (PIBID) da Universidade Estadual de Ponta Grossa, subprojeto Matemática. As 
intervenções didáticas foram desenvolvidas com turmas do 6º ano, envolvendo o tema Números e Operação e 

diferentes metodologias para o ensino da Matemática (História da Matemática, material concreto e uso da 

calculadora em vivências do cotidiano). Essas intervenções propiciaram aprendizagem significativas sobre o 

ensino da Matemática aos bolsistas e futuros professores, permitindo a articulação entre teoria e prática. Dentre as 

aprendizagens pode-se destacar: planejamento enquanto elemento fundamental da prática docente; a importância 

de um trabalho articulado com outras áreas do conhecimento sobre leitura e interpretação de texto; necessidade de 

percepção por parte do professor das diferentes dificuldades envolvendo o conteúdo específico; possibilidade de 

trabalhar valores éticos e cidadania em aulas de Matemática.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

PROJETOS VINCULADOS 

Não há. 

PÚBLICO-ALVO  

Estudantes do 6º ano do ensino fundamental. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Educação Estadual Professor César Prieto Martinez.  

 

JUSTIFICATIVA 

Os cursos de formação inicial de professores de Matemática têm diante de si o grande 

desafio de propiciar aos futuros professores uma formação que contemple todos esses 

conhecimentos teóricos, reconhecendo o lugar e as contribuições da prática nesta formação.  

Para se tornar um bom professor não basta apenas o domínio dos conteúdos 

específicos e/ou metodológicos, nem tão pouco somente estar em contato com a prática. “Sabe-

se que a prática pedagógica não é isenta de conhecimentos teóricos e que estes, por sua vez, 

ganham novos significados quando diante da realidade escolar”. (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 

216). 

 

OBJETIVOS 
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Tem-se como objetivo promover a formação dos futuros professores, baseada na 

vivência e reflexões, a luz da teoria, sobre o cotidiano escolar e a atividades docentes. 

 

METODOLOGIA 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), criado em 2007, 

é um projeto do governo federal, cujo objetivo principal é a melhoria e a valorização da 

formação dos acadêmicos de Licenciatura, através de uma aproximação dos mesmos, desde o 

primeiro ano do curso com as escolas públicas.  

Dentre os objetivos do PIBID, destaca-se a relação entre a teoria e a prática, 

necessária para a formação dos futuros docentes, visando uma melhoria na qualidade da 

Educação Básica. É um Programa que enriquece o currículo, proporciona um crescimento 

acadêmico e oferece oportunidades que talvez, só o curso não conseguiria propiciar aos 

estudantes. 

Atualmente o PIBID na Universidade Estadual de Ponta Grossa está organizado em 

5 grupos envolvendo acadêmicos das Licenciaturas em Pedagogia, Matemática e Geografia, 

Química e Física, Educação Física e Biologia, e Artes Visuais e Música. 

O PIBID de Matemática, vinculado ao PIBID de Geografia, desenvolve suas 

atividades no Instituto de Educação Estadual Professor César Prieto Martinez, localizado em 

Ponta Grossa, na Vila Estrela.  

Em 2019, o grupo planejou e desenvolveu uma sequência de intervenções didáticas 

para as turmas de 6º anos, relacionadas ao tema Números e Operações. 

A primeira intervenção, denominada ‘A História dos Números’, utilizou-se da 

história da Matemática como recurso para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática.  

Para esta atividade foi um teatro, cujo roteiro versa sobre a necessidade que o homem 

primitivo tinha de contar seus animais e outras inúmeras coisas. A história retrata a vida de um 

pastor que sentiu necessidade de controlar seu rebanho, e se utilizou de pedras e um saquinho, 
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para contar suas ovelhas. A partir daí deu-se início a evolução dos números, pois o homem 

sentiu novas necessidades e teve que aperfeiçoar o seu sistema de contagem, até que chegou na 

representação que conhecemos hoje (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0), que são conhecidos como 

algarismos.  

A segunda intervenção em sala de aula, consistiu na utilização do Ábaco como 

recurso para explorar as características do sistema de numeração hindu-arábico (caracterizado 

por ser posicional e decimal), bem como as operações de adição e subtração com números 

naturais.  

No primeiro momento foi solicitado aos alunos que elaborassem seu próprio ábaco 

utilizando material reciclável. Com ábacos confeccionados foi desenvolvido a representação 

numérica e o algoritmo da adição e subtração, e também apresentando a eles a ideia de sucessor 

e antecessor, números primos, pares e ímpares. 

Utilizando-se o quadro e o ábaco, perguntas simples foram feitas, com o propósito 

de instigar os alunos a raciocinar, como por exemplo: como representar números maiores que 

dez, no ábaco? Além disso, foi apresentado desafios, que utilizavam conceitos de par e ímpar, 

sucessor, antecessor e números primos, introduzindo os conceitos de adição e subtração, tudo 

sendo realizado no ábaco. Também houve a aplicação de uma avaliação, onde apresentavam 

questões de representação numérica, operações (adição e subtração) no ábaco, e um desafio.  

A terceira intervenção realizada, foi uma experiência envolvendo a calculadora no 

cotidiano, que teve como objetivo a percepção do uso da calculadora na prática. 

No início desta atividade foi apresentado aos alunos os comandos da calculadora 

comum e suas funcionalidades, além de mostrar que na maioria das calculadoras 

comercializadas utiliza-se o ponto para representar a parte decimal dos números racionais 

(conforme sistema americano, enquanto no Brasil utiliza-se a vírgula. 

Os estudantes utilizaram-se da calculadora e após se habituarem com suas 

funcionalidades e validarem seu uso, foram levados até um mercado fictício, no laboratório do 

colégio onde puderam simular compras de produtos e fazer as operações fundamentais na 

calculadora, conferindo o troco posteriormente.  
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Na última etapa, os estudantes foram acompanhados até um mercado nas 

proximidades da escola onde puderam simular o uso da calculadora numa situação do cotidiano, 

além de realizarem um cálculo antecipado para determinar, se o dinheiro em mãos era 

suficiente, ou não, para efetuar a compra desejada. 

RESULTADOS 

Na primeira intervenção, foi proposto aos alunos que um texto, para que os grupos 

pudessem avaliar a compreensão dos alunos. Foi possível perceber que a História da 

Matemática, como metodologia para o ensino da Matemática contribuiu para que as crianças 

percebessem os números como uma criação humana, muito relacionada às necessidades do 

cotidiano, o que ficou evidenciado nas escritas das crianças, conforme fragmento textual que 

seguem. 

Mas seu rebanho crescia e ele não tinha mais pedrinhas então ele 

contava pelos dedos chegava a dez daí ele teve a brilhante ideia de 

desenhar na parede.  

Ele fazia um risquinho na parede cada um valia dez e ele ia contando 

até vinte e usava os quatro dedos e dava vinte e quatro e foi assim que 

começou a matemática. (Aluno A. L. S. S. em 20/02/19). 

 

Na segunda intervenção foi proposto que os alunos construíssem um ábaco com o 

material que tivessem disponível em casa, contando como uma atividade extraclasse. Percebeu-

se muita dedicação e capricho por parte dos alunos, mas muitos alunos não confeccionaram 

seus ábacos, mesmo sendo o prazo de entrega estendido.  

A maior dificuldade dos alunos, foi com a compreensão do desafio envolvendo 

números primos, pois a dificuldade não estava só nos números primos e sim na interpretação. 

Esta atividade possibilitou que os licenciandos (bolsistas do PIBID) percebessem a importância 

da leitura e interpretação nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática, bem como 

as possibilidades de articulação entre a área de Matemática e Português. 

A aplicação das atividades envolvendo o ábaco, possibilitou que os bolsistas e futuros 

professores de Matemática percebessem diferentes dificuldades envolvendo o algoritmo da 

adição (cálculos sem reserva, com uma ou mais reservas) e da subtração (cálculos sem 

decomposições, com decomposições e com decomposições sucessivas).  
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A terceira intervenção possibilitou um trabalho envolvendo valores éticos e 

cidadania, uma vez que na atividade no mercadinho da escola os alunos efetuavam o pagamento 

com dinheiro de brinquedo e recebiam o troco. No planejamento da atividade havia sido 

previsto que algumas vezes o troco não estaria correto (alguns alunos recebiam troco a mais e 

outros a menos) justamente para que os alunos não só percebessem a importância da 

Matemática no cotidiano, mas também houvesse a oportunidade de discussão sobre ética e 

cidadania. Os alunos que recebiam o troco a mais expressavam alegria e não cogitavam a 

possibilidade de devolver o dinheiro, no entanto aqueles que receberam troco a menos, ficaram 

furiosos e diziam que chamariam a polícia e processariam o mercado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essas intervenções propiciaram aprendizagem significativas sobre o ensino da 

Matemática aos bolsistas, permitindo a articulação entre teoria e prática. Dentre as 

aprendizagens pode-se destacar: planejamento enquanto elemento fundamental da prática 

docente; a importância de um trabalho articulado com outras áreas do conhecimento sobre 

leitura e interpretação de texto; necessidade de percepção por parte do professor das diferentes 

dificuldades envolvendo o conteúdo específico; possibilidade de trabalhar valores éticos e 

cidadania em aulas de Matemática.  

 

APOIO 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior- CAPES. 
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