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Resumo: 
A finalidade desta pesquisa é evidenciar como tem sido abordado o conceito de 
grandezas e medidas na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (EF) 
em pesquisas sobre o tema. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de 
natureza qualitativa, sobre conhecimentos e propostas teóricas e metodológicas 
inerentes ao tema. A pesquisa teve início com a busca de trabalhos em revistas 
eletrônicas de Educação Matemática, com Qualis B1, A2 e A1 (quadriênio 2013-2016) 
e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). As pesquisas localizadas foram 
organizadas em uma planilha do Excel, que auxiliou na elaboração dos critérios de 
classificação para realizar as sínteses sobre os assuntos abordados nesses trabalhos. 
A pesquisa foi fundamentada em Walle (2009) e Pires (2012), que procuram deixar 
claro que para as crianças, o conceito de grandezas e medidas não envolve apenas 
fórmulas, eles podem se concretizar de forma significativa e divertida. Na análise dos 
11 trabalhos localizados, sendo 5 artigos e 6 dissertações, foi possível constatar que 
a maior parte das pesquisas são dedicadas aos estudos com professores em 
formação ou atuantes em turmas de 1º ao 5º ano do EF. Em sua maioria, os 
pesquisadores partiram da verificação sobre os conhecimentos a respeito dos 
conceitos de grandezas e medidas por professores e alunos, utilizando questionários 
e atividades. Outro grupo considerável de pesquisas focaram na realização de 
atividades como jogos e brincadeiras para ensinar conceitos de grandezas e medidas. 
As pesquisas possibilitam evidenciar que para ocorrer a aprendizagem desse tema 
por professores e alunos é preciso uma abordagem específica. Ainda que, para os 
estudantes terem um aprendizado significativo e conseguirem prosseguir com os 
estudos nos anos finais do EF e ensino médio, é de suma importância que os 
conceitos sejam bem trabalhados nos anos iniciais. Constatamos dessa forma que é 
importante que o trabalho com grandezas e medidas ocorra de forma significativa 
tanto na formação dos professores quanto dos estudantes. Esse trabalho pode 
recorrer a estratégias lúdicas e o mais importante é que os conceitos que forem 
abordados sejam efetivamente compreendidos. 
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