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RESUMO 
 

QUEIROZ, Luana Armaroli. Vivenciando a introdução aos números decimais, no 4º ano do 

Ensino Fundamental, através do sistema monetário brasileiro. 2018. 55 f. Monografia 

(Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a apresentação de números decimais, nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, a partir do sistema monetário brasileiro. Justifica-se pelo fato de ser 

lugar comum o pensar sobre o assunto segundo uma visão tradicional, mesmo quando recorrida 

à ludicidade, com momentos envolvendo repetição de exercícios, macetes e algoritmos, ao 

invés de memórias que dialoguem com o cotidiano. Esse olhar construído sobre a escola, 

especialmente sobre a matemática perdura há muitos anos e, embora a sociedade tenha se 

reinventado e transformado, a ‘instituição escola’ parece permanecer estática quando 

estudamos práticas pedagógicas. O diálogo com autores que consideram o ensino de números 

decimais uma problemática, diante das dificuldades de aprendizagem apresentadas por crianças 

e professores, indica uma necessidade de mudanças dessas práticas pedagógicas na escola. 

Assim, pensando no e para o contexto escolar, objetivou-se aqui, analisar e problematizar 

práticas pedagógicas vigentes e confronta-las com novas sugestões. Para tal, utilizou-se como 

metodologia a revisão bibliográfica, em paralelo à apreciação de registros de atividade no 

caderno de campo, de colocações feitas pelas crianças, imagens da sala de aula e análises de 

documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Projeto Político Pedagógico 

Institucional da escola pesquisada. A resolução e formulação de situações problema, associada 

ao uso de materiais concretos, destaca-se como um caminho favorável à construção de conceitos 

e considerando a criança como autora no processo de construção de conhecimento. 

 

 

Palavras-chave: Números decimais. Sistema Monetário. Situações problema. Ensino 

Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

QUEIROZ, Luana Armaroli. Experiencing the introduction to decimal numbers, in the 4th 

year of elementary school, through the Brazilian monetary system. 2018. 55 f. Monografia 

(Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 

This research presents the decimal numbers for elementary school students through the 

Brazilian monetary system. It is a common sense to think about this subject in a traditional way 

even when it is presented to the students playfully because of repetitives exercises, tricks and 

the use of algorithms in order to create memories that can talk with the students day by day. 

Unfortunately, it has been the Mathematics practices in brazilian schools for several years 

besides the society has been changing the school as institution mathematics practices are still 

the same. These practices must to be reviewed because children and teachers are becoming 

unconfortable with. Thinking of (and trough) the scholar context, the objective of this reserch 

is to analyse and to make some questions about one new methodology to be the warm up for 

the unit that will be developed. The methodology used was centered in a solid bibliografical 

review, lots of notes about children’s acting in classrooms and the analysis of the National 

Curricula policy. Lots of concrete signifficant materials have been used because the children is 

seen as a coauthor of all process. 

 

 

Keywords: Decimal numbers. Monetary System. Situations problem. Elementary School.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando alguém pensa sobre o ensino da Matemática, geralmente lembra de cálculo 

mental, tabuada e algoritmos, deixando de listar memórias que envolvam jogos, estimativas, 

estratégias e tantos outros momentos lúdicos necessários nas escolas. A realidade de muitas 

salas de aula é semelhante a essa. Muitos professores associam o ensino, principalmente nos 

anos iniciais, apenas ao uso de folhas xerocadas e livro didático.  

Diante da lista de conteúdos presentes nas ementas proporcionadas aos alunos nos anos 

iniciais, números decimais é um dos conteúdos que se destaca entre os que mais geram 

dificuldades de aprendizagem para as crianças. Embora este tipo de número esteja muito 

presente em nossa sociedade, muitas vezes não é apresentado aos estudantes de maneira mais 

contextualizada, o que possivelmente torna a compreensão do conceito ainda mais abstrata. 

Se grandes dificuldades são percebidas no ensino de números decimais, vale avaliar: 

qual seria a melhor maneira de ensiná-los? 

As atividades mais cotidianas e os momentos de exploração envolvendo materiais 

concretos, estruturados ou não, muitas vezes são excluídas dos currículos previstos para o 

Ensino Fundamental, o que permite reflexões sobre o quanto a ludicidade é considerada 

importante, no ensino de matemática, nos anos iniciais da escola. 

Com este pressuposto, esta pesquisa se propõe a repensar, reafirmar e a resistir, crendo 

no quanto as propostas lúdicas são mais vivas, assim, acredita-se que o ensino de números 

decimais possa estar relacionado ao conceito de sistema monetário, já que o próprio PCN sugere 

“[...] utilização do sistema monetário brasileiro em situações problema [...]” (BRASIL, 2000, 

p. 90), em um trabalho de pesquisa e exploração, por acreditar no quanto as crianças são autoras, 

pois através desta relação entre números decimais e sistema monetário poderiam “[...] 

relacionar observações do mundo real [...] com princípios e conceitos matemáticos [...]”. 

(BRASIL, 2000, p.19). 

Ao avaliar os documentos oficiais, como o PCN, observa-se que os mesmos sugerem o 

ensino deste conteúdo no segundo ciclo do Ensino Fundamental I, o que corresponde aos 4º e 

5º anos. Embora não seja possível assegurar a qualidade do contato que estas crianças tiveram 

com Matemática, ao longo de toda a Educação Infantil – atualmente obrigatória – e os outros 

anos do Ensino Fundamental, o currículo que propõe o ensino de números racionais, neste 

momento da aprendizagem, supõe que os números naturais já foram amplamente explorados, e 
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tal exploração teria possibilitado inúmeros recursos aos alunos para compreensão do significado 

e funcionalidade dos números racionais.  

Esta busca por compreender se as dificuldades em relação aos números decimais são 

provenientes de lacunas na aprendizagem dos números naturais, ou se tem origem em outros 

fatores, ainda é um grande questionamento. Algumas hipóteses, que envolvem a formação de 

professores, também aparecem listadas por alguns autores, como Ma (1999, p. 249-250), 

quando pontua: 

 

Tudo indica que a baixa qualidade da educação matemática escolar e a baixa 

qualidade do conhecimento dos professores em matemática escolar se 

reforçam mutuamente. É pouco provável que os professores que não adquirem 

competência matemática durante os seus estudos tenham outra oportunidade 

de a adquirir.  

 

 

Outra hipótese que pode ser destacada tem relação direta com características do sistema 

de numeração decimal. A análise do sistema de numeração decimal proporciona a construção 

de inúmeros saberes a partir da comparação, ordenação e contagem. As crianças aprendem, por 

exemplo, que o número 180 é muito maior do que o número 8 por vários motivos, entre eles, 

um dos mais observáveis, diz respeito à quantidade de algarismos – que está diretamente ligada 

ao número de ordens – que cada um destes números possui. Já a análise do número 0,180 – 

melhor representado por 0,18 – e o número 0,8, deve ser feita por uma outra ótica já que os 

números racionais possuem uma lógica distinta de análise em alguns critérios. Ao comparar 

0,18 com 0,8, compara-se “entidades” diferentes, pois um dos números retrata centésimos e o 

outro retrata décimos.  

Embora este não seja o foco desse trabalho, cabe salientar que o estudo mais 

aprofundado dos números racionais, no Brasil, acontece nos anos posteriores aos 4º e 5º anos. 

Nestes anos, que fazem parte do chamado Ensino Fundamental II, os estudantes terão 

professores que precisam, obrigatoriamente, ter uma formação diferente da formação dos que 

atuam nos 4º e 5º anos. Os cursos superiores dedicados a formar “professores generalistas”, 

para atuar nas séries iniciais, possuem demandas diversas de várias áreas do conhecimento, 

desta forma, propõem a construção de um olhar mais abrangente, mas pouco específico. E 

assim, como destaca Ma (1999, p. 250), “[...] a maioria dos programas de preparação dos 

professores americanos se concentram em como ensinar matemática em vez de focarem a 

matemática propriamente dita.” Conclui-se então que, como citado pela autora, este seria um 

ciclo que se reforça mutuamente, do ponto de vista que, se os professores que hoje formam os 
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futuros professores possuem lacunas em relação a esses conhecimentos, provavelmente, a 

exploração de tais conteúdos, em sala de aula, será superficial. Tomando como verdade a ideia 

de que, de maneira geral, as faculdades de formação de professores não conseguem 

proporcionar o aprofundamento necessário desta matemática, possivelmente essas futuras 

abordagens em sala de aula serão rasas, o que constrói um ciclo. 

Analisando alguns livros didáticos mais recentes, e outros um pouco mais antigos, é 

possível perceber grandes diferenças nas escolhas feitas por seus autores. Isso fica claro desde 

a leitura dos enunciados de algumas situações problema, como as que seguem: 

 

DANTE, 2005, 5ª série, p.163: 

 

O percurso da maratona desde 1908 é de 42,195km. Considerando o número 42,195, responda 

em seu caderno: 

a) Como se lê esse número decimal? 

b) Qual algarismo representa os centésimos? 

c) O que indica o algarismo 4? E o 5? 

d) 42,195 km correspondem a quantos metros? 

 

BIANCHINI, 2015, 6º ano, p. 224: 

 

Nas compras, muitas vezes enfrentamos o problema da falta de troco. Veja as situações a seguir 

e responda às questões. 

a) Mário comprou três livros que custaram R$ 20,10 cada um. Para pagar deu uma nota 

de R$ 100,00. Quanto mais ele poderia dar para facilitar o troco? Com isso, quanto 

receberia de troco? 

b) No mercado Maria gastou R$ 169,30. Deu quatro notas de 50 reais para o caixa. Qual 

é a menor quantia que ela poderia dar a mais para facilitar o troco, uma vez que o 

caixa só tinha notas de 10 e de 5 reais? E qual seria seu troco? 

 

A partir da observação cuidadosa das duas situações problema propostas, é possível 

perceber que embora ambas apresentem os números decimais de maneira contextualizada, pois 

uma representa determinada distância em quilômetros e a outra, determinada quantia de 

dinheiro, algumas diferenciações na abordagem de tais números é facilmente observável. Na 

primeira, o contexto apresentado, da maratona, é muito pouco explorado, mostrando-se apenas 
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como pretexto para utilizar o número decimal, logo, os questionamentos presentes nos itens a, 

b, c e d quase não fazem nenhuma alusão à maratona, analisando superficialmente o número 

42,195. 

A segunda situação problema, dez anos posterior à primeira, também apresenta números 

decimais, mas a abordagem e análise propostas dialogam com os pressupostos que esta pesquisa 

entende como significativos. Nessa questão, os estudantes lidam com situações cotidianas de 

compra. Para resolver os itens a e b, precisam utilizar ideias de multiplicação ou adições 

sucessivas, subtração, arredondamento e estimativa além da compreensão de um conceito de 

uso social: “facilitar o troco”. O uso das operações com números decimais tem um sentido 

social nessa abordagem. 

De maneira geral, os currículos de Matemática são organizados segundo a aquisição de 

estruturas mentais, assim, a priori, o aluno é incitado explorar conceitos, para posteriormente 

utiliza-los em sucessivas operações e, tal momento mais exploratório, geralmente resulta na 

sistematização de algoritmos. Seguindo tal lógica, por acreditar que os números decimais são 

um tipo de representação de frações decimais, muitas escolas optam por apresentar primeiro as 

frações e, só após explorar amplamente tal conteúdo, começar a apresentar os números 

decimais. Esta pesquisa questiona se realmente há necessidade de construir uma hierarquia 

entre estes conteúdos, apresentando sempre as frações anteriormente, por compreender que os 

números decimais estão muito presentes socialmente, logo, fazem parte do repertório numérico 

que a maioria das crianças já possui. 

A ideia principal da problemática desta pesquisa surgiu em 2017, em uma turma de 4º 

ano. Esta turma já tinha explorado diversas atividades sobre o sistema monetário e, embora não 

fizesse parte, naquela época do ano, a ideia de números decimais, principalmente a partir do 

trabalho com encartes, ficava ainda mais evidente o quanto os números decimais, por estarem 

presentes no cotidiano, eram um repertório que eles já possuíam. 

Ao longo dos primeiros meses do ano, foram feitas diversas explorações utilizando 

cédulas e moedas, que levaram à compreensão de que determinado valor pode ser obtido de 

inúmeras maneiras. Nos algoritmos para descobrir o troco, por exemplo, foram criadas 

estratégias para que não fosse necessário escrever a vírgula no número, assim, algumas crianças 

escreviam a coluna dos reais (parte inteira) ao lado da coluna dos centavos (parte decimal) e 

quando precisavam "pegar emprestado" afirmavam, com tranquilidade, "um real vale cem 

centavos, então se eu tiro um real, vem cem centavos para o lado de cá...". 

As percepções apresentadas por eles já eram satisfatórias e suficientes, mas quando 

foram apresentadas outras situações cotidianas como medidas de comprimento e massa, ou 
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mesmo ao receber uma nota obtida em uma avaliação, pode-se observar que as crianças 

começaram a relacionar o valor monetário a estes "números com vírgula", fazendo relações 

como: "eu tirei 14,5 neste teste, então é como se fosse quatorze reais e cinquenta centavos, esse 

cinco do lado de lá é tipo os centavos"(B. 9 anos, junho/2017). 

Observar que as explorações do conceito de número decimal a partir do sistema 

monetário, que é um contexto no qual as crianças estão inseridas, fez com que, de maneira 

espontânea, eles se sentissem instrumentalizados para realizar outras comparações assertivas 

sobre os números decimais, mostrando que este era um caminho possível. 

Por outro lado, cabe a reflexão de que é necessário mais do que apenas fazer parte do 

cotidiano das crianças. Não é porque elas lidam com o sistema monetário acompanhando seus 

responsáveis no mercado ou na padaria, vendo preços escritos em encartes ou vitrines de lojas 

ou mesmo brincando de feira na escola, que relacionar tais vivências com os números racionais, 

no contexto da resolução de situações problema, na escola, é algo simples. Esse aprendizado, 

além de processual prevê uma série de vivências cuidadosamente pensadas e planejadas, como 

destaca Ma (1999, p.155-156): 

 

Sem dúvida que relacionar a aprendizagem escolar da matemática com as vidas 

dos alunos fora da escola pode ajudar a que a matemática tenha mais sentido 

para eles. No entanto, o “mundo real” não pode, por si próprio, produzir 

conteúdo matemático. 

Sem um conhecimento sólido sobre o que representar, não conseguiremos 

produzir uma representação conceptualmente correcta [sic], não importa o quão 

rico seja o conhecimento pessoal das vidas dos alunos ou a motivação que se 

tenha para relacionar a matemática com essas vidas.  

 

 

Diante da liberdade encontrada para a escrita de um trabalho final, em alguns cursos de 

pós-graduação lato senso, esta pesquisa optou pela produção de um produto final, que não 

precisa necessariamente acompanhar os “moldes mais tradicionais” de uma escrita 

monográfica. Assim, traçou-se um paralelo entre diversas situações vivenciadas na escola 

básica e uma análise de variados trabalhos produzidos por autores de incontestável 

contribuição. Embora a escrita não esteja organizada nos moldes mais convencionais, as 

análises cuidadosas produzidas, a partir da dicotomia entre teoria e prática, explicitam um 

caráter de pesquisa científica, que ultrapassa os limites de um relato de experiência. 

Como abordagem teórica, utiliza-se, principalmente, Kamii (1990) para pensar sobre a 

relação da criança com os conceitos matemáticos; Castro (2010)  indicando a relação entre a 

vida cotidiana e a construção da ideia de número; Ma (1999) ao apresentar uma ampla reflexão 

entre a formação de professores na China e na América, assim como as implicações didáticas 
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destas diferentes formações; Smole, Diniz e Cândido (2000) com ricas reflexões sobre o 

trabalho com situações problema; DeVries (1998) que analisa as múltiplas relações presentes 

nas salas de aula em busca da construção de uma atmosfera sócio moral, a partir de relações 

interpessoais éticas; Carraher, Carraher e Schliemann (1995) que apresentam estudos 

psicológicos, antropológicos e educacionais acerca da construção de saberes matemáticos por 

pessoas que nunca frequentaram a escola; por fim, Esteban (2001) evidenciando a relação 

ensino-avaliação a partir de uma lógica que não seja excludente e punitiva, mas sim uma lógica 

formativa, entre outros autores citados no decorrer da pesquisa. Para obtenção dos dados que 

foram utilizados na pesquisa, optou-se por gravação em áudio, registro dos estudantes e 

algumas anotações da autora do trabalho. 

Essa pesquisa foi muito gratificante por ter surgido na busca de uma estratégia que 

contemple demandas da escola, a partir de reflexões criadas pelas próprias crianças. 
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2 O ENSINO DE NÚMEROS DECIMAIS: DEMANDAS ATUAIS QUE IMPACTAM 

NA APRENDIZAGEM 

 

Pode-se chamar de superficial e quase ingênua a concepção de que a instituição escola 

é um espaço imparcial, desprovido de uma ideologia e um contexto histórico. De fato, ao fazer 

uma análise atual da maneira como determinados conteúdos são trabalhados nas escolas, faz-se 

necessário levar em conta a que sociedade essa escola pertence. 

É de conhecimento geral a existência de impactos, inclusive positivos, que o uso da 

tecnologia trouxe para as pessoas, de maneira mais atenuada, no século XXI. A partir de uma 

breve observação de fotografias de quatro ou cinco décadas atrás, é fácil observar inúmeras 

mudanças desde a arquitetura das cidades, as roupas das pessoas e até mesmo a maneira como 

se relacionavam em momentos de lazer, por exemplo. Entretanto, embora os cenários sociais 

tenham mudado muito, as fotografias que retratam escolas de quarenta, cinquenta e até sessenta 

anos atrás, são bem próximas da realidade atual. Dentre as mudanças observadas, talvez a mais 

marcante seja a cor do quadro, antes verde para giz, agora branco, para utilização de caneta. 

De fato, a arquitetura de uma sala de aula, a princípio não causa grandes impactos na 

aprendizagem, o mais preocupante é saber que algumas crianças estão aprendendo hoje da 

mesma forma que seus pais e avós aprenderam, há muitos anos, quando as demandas sociais 

eram outras. 

Esta pesquisa não tem como intuito culpabilizar os professores das demandas não 

atendidas e/ou das lacunas apresentadas pelos estudantes, entretanto, como destaca Santaló 

(1996, p. 13):  

O problema reside em decidir “como” educar esse homem informático, que tem 

poderosas bases e tão grandes possibilidades e que vai se adaptando a uma 

tecnologia que lhe permite potentes e variadas maneiras de agir, porém que lhe 

exige também diferente comportamento e diferente preparação das suas 

habilidades e destrezas. A vida tem-se tornado mais difícil, e a escola deve 

evoluir para preparar indivíduos com capacidade para atuar neste mundo 

complexo e diversificado.  

 

O autor ainda afirma que:  

 

Aos professores de matemática compete selecionar entre toda a matemática 

existente [...] aquela que possa ser útil aos alunos em cada um dos níveis da 

educação, pois, segundo ele, a matemática é uma disciplina que se destaca, pois 

‘ajuda a estruturar o pensamento e agilizar o raciocínio dedutivo. (SANTALÓ, 

1996, p. 13). 
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Tais apontamentos da Didática da Matemática trazem reflexões sobre a emergente 

demanda de reformular os currículos, acrescentando conceitos que atualmente são necessários 

e “ [...] suprimindo em compensação muitos temas que costumeiramente tem continuado a fazer 

parte dos programas, mas que hoje são inúteis [...]”. (SANTALÓ, 1996, p. 16). Nesta 

perspectiva vale salientar ainda que, como socialmente há uma necessidade permanente de 

aprendizagem e atualização, é fundamental “ensinar a aprender”, pois os estudos escolares são 

insuficientes. 

O autor ainda destaca que “é mais recomendável ‘cabeças bem feitas’ do que ‘cabeças 

bem cheias’” (SANTALÓ, 1996, p.16), pois o aluno precisa de aptidões que envolvam 

adaptações, raciocínio dedutivo, ideias de probabilidade e estatística, como pontua o autor:  

 

No que diz respeito à didática, seja no nível que for, o ensino da Matemática 

deve estimular a criatividade [...] pensando na criatividade que convém 

desenvolver, a Matemática não somente deve resolver problemas, mas o que 

é mais significativo, propor problemas. (SANTALÓ, 1996, p.19) 

 

 

Diante das complexas relações, vivenciadas nas salas de aula, diversos professores 

questionam a maneira mais assertiva de ensinar determinados conteúdos, especialmente aqueles 

que geram um maior número de dúvidas para os alunos. A forma de abordar esses conteúdos 

dialoga com o currículo da escola, o livro didático adotado e até mesmo com as práticas 

circulantes em cada escola.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, um dos conteúdos que necessita de maior 

atenção dos professores é o Número Decimal. Desde a Educação Infantil, as crianças constroem 

lógicas a partir de diversas situações de aprendizagem envolvendo os números naturais e, em 

um primeiro contato com os números racionais, especialmente os decimais, muitos conceitos 

precisam ser reconstruídos, já que este tipo de número apresenta outra estrutura.  

O próprio PCN define que: 

 

O estudo do cálculo com números racionais na forma decimal pode ser 

facilitado se os alunos forem levados a compreender que as regras do sistema 

de numeração decimal, utilizadas para representar os números naturais, podem 

ser estendidas para os números racionais na forma decimal. Além disso é 

importante que as atividades com números decimais estejam vinculadas a 

situações contextualizadas, de modo que seja possível fazer uma estimativa ou 

enquadramento do resultado, utilizando números naturais mais próximos. 

(BRASIL, 1998, p.103) 

 

 



20 
 

Em contraponto, alguns autores como Mestre (2009) ressaltam que a aprendizagem dos 

números decimais embora possibilite a ampliação do repertório numérico das crianças, já que 

“[...] alarga a consciência que os alunos têm sobre a utilidade e o poder dos números [...] 

tornando-os aptos a descrever fenômenos do mundo real e a aplicar esses conhecimentos à 

resolução de problemas envolvendo medidas, cálculos aproximados e estatísticos.” (MESTRE, 

2009, p. 2), são aprendizados que necessitam certos cuidados, pois, embora os números 

decimais tenham características comuns às dos números inteiros, outras características não se 

aplicam a esses ‘novos’ números que serão apresentados às crianças. Como, por exemplo, a 

ideia de sucessor e antecessor, tão forte ao pensar nos números inteiros e que deixam de fazer 

sentido, quando o repertório é racional, sendo necessário reconstruir conceitos de “base” sobre 

o sistema de numeração decimal. Mestre (2009, p. 2) destaca que “[...] a noção de que podemos 

sempre falar de, pelo menos, um número entre outros dois, revolucionando também a concepção 

de linha numérica”, a linguagem também pode ser uma problemática, gerando algumas 

confusões pois, segundo a autora: “décima é similar a dez, centésima a cem e milésima a mil.”  

Coelho e Marco (2015) afirmam que a provável dificuldade dos estudantes em lidar com 

os números decimais seja proveniente da falta de momentos de construção deste conhecimento 

o que ocasionaria pouca compreensão do significado destes números e das técnicas operatórias 

que os envolvem. Como alternativa para a apreensão de tais saberes, sugerem “[...] a 

importância de construir, compreender e aprender os números decimais, associando suas 

diferentes representações contextualizadas em práticas do cotidiano dos estudantes.” 

(COELHO; MARCO, 2015, p. 23). 

Esta pesquisa surgiu em 2017, a partir de demandas oriundas de uma sala de aula do 4º 

ano do Ensino Fundamental I, em uma escola pública federal, na cidade do Rio de Janeiro. 

Nessa escola, durante o Ensino Fundamental, o ingresso ocorre através de sorteio. A turma 

observada era composta por vinte e sete crianças com idades entre nove e dez anos, sendo doze 

meninas e quinze meninos, moradores de diversos bairros da cidade. Em função de diversos 

fatores que vão além de questões de gênero e/ou local de moradia, a turma era bastante 

heterogênea. Tal heterogeneidade vista como um fator positivo, será explicitada mais a diante. 

No grupo supracitado, as crianças faziam diversas avaliações ao longo dos trimestres, 

as diversas atividades avaliativas tais como testes, provas, trabalhos em dupla e em grupo, 

possuíam notas parciais, que ao todo formavam os cem pontos totais. Muitas vezes, a pontuação 

obtida em determinada avaliação era um número decimal, do qual nem todas as crianças 

compreendiam tão bem. A necessidade dos próprios alunos em compreender o quanto 

representavam as notas adquiridas nas suas avaliações – escritas, em sua maioria, com duas 
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casas decimais – fez com que começassem a relacionar, espontaneamente, estes números aos 

únicos números racionais conhecidos por eles até então: os que retratavam quantias de dinheiro. 

Compreender a nota obtida em alguma avaliação foi o fator que motivava a turma a 

querer conhecer um pouco mais sobre aquele tipo de número, até então pouco conhecido, já 

que ainda não tinham tido contato com frações ou demais números racionais. As referências 

trazidas por eles, quando associavam à nota de uma avaliação aos valores em dinheiro 

demonstram a habilidade deste grupo em correlacionar conteúdos que, ocasionalmente, 

aparecem dissociados nos currículos. As características do Sistema Monetário assim como a 

introdução aos números decimais são assuntos que geralmente estão presentes nas ementas das 

escolas, na faixa etária em questão, mas muitas vezes a oportunidade de relacioná-los é 

desperdiçada. 

O planejamento das aulas subsequentes sucedeu a partir das demandas oriundas das 

reflexões desses estudantes. A escuta atenta do professor nas aulas possibilita compreender 

melhor a maneira como os estudantes pensam, assim como repensar atividades, propostas e 

estratégias de ensino que possibilitem que todos se desenvolvam. 

 Diante do diálogo descrito abaixo, observado em junho de 2017, pode-se compreender 

um pouco das hipóteses construídas por esse grupo de crianças, depois de aproximadamente 

dois meses explorando o sistema monetário. A avaliação a qual eles se referem valia trinta 

pontos. 

 

N. (9 anos): “- Eu tirei 25,75 na prova, mas como dá para tirar mais de 2000 se só valia 

30? ” 

A. (9 anos): “- Não, você não tirou 2575. Essa vírgula aí é tipo a do dinheiro. ” 

B. (10 anos): “- Finge que valia 30 reais e você tirou 25 reais e 75 centavos. Entendeu? 

Se tivesse mais uma moeda de 25 centavos você teria 26 reais, mas como não tem, é 

quase 26. ” 

 

 Nessa turma, o sistema monetário mostrou-se um conhecimento de referência para o 

grupo, pois, posteriormente, quando começaram a conhecer as frações e os números decimais 

correspondentes, as reflexões da maioria continuaram fazendo referência aos reais como parte 

inteira e centavos como parte decimal. 

 Com base no processo de construção de conhecimento desse grupo, que demonstrou 

facilidade para compreender a ideia de decimal a partir da comparação com os reais e os 

centavos presentes em determinado valor, pode-se pensar em um trabalho no qual, a partir de 
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situações problema diversas, envolvendo o sistema monetário, as crianças sejam capazes de 

construir, com maior segurança e autonomia, a ideia de número decimal.  

  Este capítulo traz reflexões sobre alguns aspectos que foram muito considerados 

durante esta pesquisa: a heterogeneidade, pois a sala de aula é um espaço complexo de 

interações, constituído por pessoas que pensam de maneiras diferentes e o trabalho em grupo, 

já que esta pode ser uma oportunidade muito enriquecedora se a escolha dos agrupamentos tiver 

intencionalidade pedagógica, além disso, considerando as inúmeras demandas 

comportamentais e pedagógicas, existentes em uma turma, reconhecer o trabalho colaborativo 

possível através das trocas entre os alunos, mostra-se como uma estratégia relevante. 

 

 

2.1 A heterogeneidade como uma realidade a ser considerada 

 

 Ao planejar uma atividade ou mesmo sequência didática, que tenha como objetivo 

desenvolver determinado conteúdo, a escolha deste percurso, que será vivenciado pelos 

estudantes, é uma escolha intencional, pautada no currículo da escola, nos documentos oficiais, 

como PCN e PNAIC, em toda a trajetória profissional do professor deste grupo, mas, 

principalmente, no repertório que essas crianças já possuem. 

 

Basear as atividades no que as crianças já conhecem reflete o respeito do 

professor construtivista pelas crianças enquanto construtoras de seu 

conhecimento. Mantemos em mente a ideia de Piaget de que a criança interage 

com o objeto do conhecimento e o transforma. A fim de tornar atraente para os 

objetivos das crianças e inspirarmos o raciocínio sobre os temas acadêmicos, 

devemos começar com o que as crianças já conhecem ou sabem como fazer. 

(DEVRIES; ZAN, 1998, p. 275). 

 

 

 A concepção de infância adotada por cada espaço escolar determina, todas as tomadas 

de decisão sobre esse espaço e, entre outros aspectos, destaca-se a avaliação que será adotada 

e, mais do que isso, a função dessa avaliação. Considerando que a proposta desta pesquisa busca 

um olhar cuidadoso para a construção do conhecimento nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, a avaliação, nesse contexto, é processual e representa muito mais do que um 

instrumento para promover a aprovação ou reprovação em determinada série, avaliar reflete a 

possibilidade de diagnosticar as potencialidades e dificuldades apresentadas por cada criança. 
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 A escola que concebe a avaliação como uma oportunidade de compreender melhor a 

maneira como as crianças pensam para, a partir disto, traçar estratégias e reavaliar, 

periodicamente, seu ensino, tem como prioridade o aluno. Esse modelo de escola aceita que o 

fracasso escolar é na verdade o fracasso da escola. Carraher, Carraher e Schliemann, (1995). 

Pois, a instituição que desconsidera os saberes oriundos dos educandos e não lhes garante 

espaços de troca na construção de novos conhecimentos, buscando adaptações curriculares e 

formação continuada aos seus professores, provavelmente acredita na homogeneidade do 

conhecimento. 

Um mesmo texto pode gerar interpretações diversas segundo as experiências, 

conhecimentos e lógicas que cada um possui em consequência de suas vivências 

pessoais. Portanto, a existência de um índice único de avaliação não permite 

que esta diversidade seja captada e positivamente valorada. [...] A concepção 

de homogeneidade, em que tanto a dinâmica de avaliação desenvolvida na sala 

de aula quanto a formação docente se constituem, conecta a ação pedagógica a 

um contexto social excludente. (ESTEBAN, 2001, p. 92-93). 

 

 Entender o repertório que cada criança possui é fundamental para que seja possível 

planejar maneiras de agrupá-las, em duplas ou pequenos grupos de trabalho, da maneira mais 

favorável possível. O professor que entende a heterogeneidade de um grupo como algo 

produtivo, compreende que em uma turma, nenhuma pessoa é igual à outra, ter a mesma idade 

não significa ter a mesma compreensão de todos os conteúdos. Aceitar que todos são diferentes, 

permite fazer pequenos ajustes, de modo que todas as crianças se mantenham estimuladas, 

diante de desafios possíveis. Dificilmente uma mesma folha xerocada para toda a turma 

contempla, de forma desafiadora, todas as crianças, já que atividades fáceis demais, assim como 

muito difíceis, são desestimulantes. 

 

Se a escola tem como objetivo principal o saber, sobretudo a aquisição dos 

conhecimentos socialmente definidos como significativos e necessários, que 

sentido tem desenvolver teorias e técnicas pedagógicas que não se vinculam 

diretamente aos problemas de construção, socialização e apreensão do 

conhecimento? Numa sociedade caracterizada pela diferença, tem sentido 

desenvolver práticas que tenham como finalidade a homogeneidade do 

conhecimento? (ESTEBAN, 2001, p. 104). 

 

O professor que atua neste espaço rico, que é a escola pública, tem um papel. Pensar 

alternativas para que todos aprendam e se desenvolvam, entendendo que todos são capazes e 

diferentes, é muitas vezes um movimento de resistência em prol da democracia. Esteban (2001) 

salienta a assimetria presente nas escolas através da busca pela homogeneidade. 
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A concepção que compreende a riqueza e potência da heterogeneidade pode 

ajudar os/as professores/as a identificar a existência da assimetria entre as 

culturas, a perceber que os parâmetros de avaliação que buscam homogeneidade 

atuam no sentido de perpetuar tal assimetria e levá-los a considerar a 

necessidade de construir outros modelos de atuação pedagógica que possam 

valorizar a diferença em sua positividade. (ESTEBAN, 2001, p. 93). 

 

Embora saibamos que historicamente a Matemática surge de necessidades reais 

presentes nas mais diversas sociedades ao longo dos anos, como os egípcios que precisaram 

criar estratégias para descobrir as áreas que eram inundadas pelo Rio Nilo, para calcular o 

desconto na cobrança de impostos por essas áreas ou os chineses que utilizavam gravetos para 

criar estratégias de multiplicação, por exemplo, na escola a disciplina é apresentada às crianças 

de maneira descontextualizada e mecânica, optando geralmente pela memorização de 

“macetes” e algoritmos. Nesse sentido, repensar o Ensino da Matemática é uma necessidade 

latente. 

A História da Matemática mostra que ela foi construída como resposta a 

perguntas provenientes de diferentes origens e contextos, motivadas por 

problemas de ordem prática (divisão de terras, cálculo de crédito), por 

problemas vinculados a outras ciências (Física, Astronomia), bem como por 

problemas relacionados a investigações internas à própria Matemática. 

(BRASIL, 2000, p. 42). 

 

Tal ideia pode ser complementada por Castro (2010, p.32): 

 

O crescimento em progressão geométrica da informação, nos obriga a pensar 

em um currículo que desenvolva habilidades, competências, conteúdos 

conceituais, procedimentais, atitudinais e fatuais. O raciocínio lógico, o 

pensamento científico, o letramento e as relações interdisciplinares podem ser 

trabalhados em sala de aula aliadas a um ambiente desafiador e estimulante, 

garantindo a este aluno possibilidades de lidar com esses diferentes saberes e 

relacioná-los com o cotidiano.  

 

Assim como afirma Castro, a escola, muitas vezes busca a transmissão de tantos 

conhecimentos que deixa de explorar e reconhecer os saberes que as crianças já possuem, tal 

ideia dialoga com Carraher, Carraher e Schliemann (1995, p.159), quando afirmam que “Ao 

obtermos evidências de raciocínio formal entre indivíduos excluídos da escola, estamos 

demonstrando simultaneamente suas habilidades de raciocínio e a incapacidade da escola de 

aproveitar todos os indivíduos na medida de suas capacidades.” A importância de se considerar 

o repertório apresentado pelos alunos recebe destaque, inclusive, nos documentos oficiais: 
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[...] a importância de se levar em conta o “conhecimento prévio” dos alunos na 

construção de significados geralmente é desconsiderada. Na maioria das vezes, 

subestimam-se os conceitos desenvolvidos no decorrer da atividade prática da 

criança, de suas interações sociais imediatas, e parte-se para o tratamento 

escolar, de forma esquemática, privando os alunos da riqueza de conteúdo 

proveniente da experiência pessoal. (BRASIL, 2000, p. 25). 

 

A escola pública, cujo acesso dos estudantes, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

se dá através de sorteio, é um espaço múltiplo em conhecimentos e vivências. As crianças que 

coabitam esse espaço possuem histórias de vida completamente diferentes e assim, a maneira 

como lidam com aprendizagem não poderia ser a mesma. Ao “rejeitar” esse saber que elas já 

trazem, hierarquiza-se o conhecimento, mostrando que sistemas de representação, algoritmos e 

fórmulas tem mais valor do que o saber construído no cotidiano, o que parece contraditório, ao 

passo que “[...] a grande maioria das pessoas abordadas não faz os cálculos de acordo com os 

procedimentos aprendidos na escola.” (CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 1995, p. 

40). 

Em prol do desenvolvimento de um trabalho que considere as competências que os 

discentes já possuem, uma estratégia muito assertiva é o trabalho em grupo, no qual as diversas 

estratégias de agrupamento consideram não apenas os pares afetivos, mas os pares pedagógicos 

existentes em cada turma. 

 

 

2.2 O trabalho em grupo 

 

 A expressão “trabalho em grupo” geralmente traz às pessoas uma série de recordações 

de momentos, prioritariamente escolares, nos quais seus professores buscavam maneiras 

diferentes de agrupar determinada quantidades de estudantes, seja por sorteio, letra inicial do 

nome, ‘ranking’ das médias obtidas nas provas ou mesmo quando os próprios estudantes 

podiam utilizar suas relações de afetividade para agrupar-se livremente. 

 DeVries e Zan (1998, p.69) ressaltam que “[...] os alunos devem ter a liberdade de 

escolher seus companheiros e [...]” nesse sentido o professor deve planejar diversos momentos 

de interação, no qual o intercâmbio entre as crianças seja algo prioritário na resolução de 

diferentes situações propostas ao grupo. De fato, a sala de aula é um espaço de estreitamento 

de vínculos e fortalecimento de laços que, muitas vezes começam quando as crianças ainda são 

bem pequenas. Entretanto, pensar em grupos de trabalho, que facilitem (no sentido da 
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psicologia da aprendizagem) a aquisição da consolidação de aspectos cognitivos, que traduzam 

um ganho intelectual, é algo que deve ser organizado cuidadosamente. 

 O cuidado que deve ser empregado na organização dos grupos está relacionado ao fato 

das crianças possuírem variados repertórios e habilidades. Quando o professor consegue utilizar 

a avaliação como uma maneira de conhecer melhor seus alunos, consegue ver o trabalho em 

grupo como uma rica oportunidade de agrupá-los dentro do que eles demonstram já conhecer. 

Assim, dependendo do objetivo docente, os grupos são compostos por crianças que pensem de 

maneira semelhante ou de forma distinta mas complementar, ou mesmo de forma bem 

diversificada, dentro de uma proposta em que cada uma desempenhe um papel específico neste 

grupo.  

 Como dito anteriormente, a avaliação processual, nas séries iniciais do EF, é 

determinante para que o educador possa realmente conhecer sua turma e planejar atividades 

adequadas ao seu grupo. Através dessa avaliação processual, que não se resume a atividades 

escritas, mas também registros orais que podem ser anotados ou gravados, desenhos e esquemas 

ou mesmo mapas mentais que demonstrem a maneira como eles pensam e expressam seus 

conhecimentos, esse acompanhamento é possível. 

 A partir das observações e registros diários é possível agrupar as crianças de maneira 

que os grupos tenham certo equilíbrio e todos possam desenvolver suas habilidades. Se em uma 

situação problema que envolva a ideia da divisão, por exemplo, se um educador coloca, em um 

grupo composto majoritariamente por crianças que já utilizam algoritmos, uma criança que 

ainda utiliza esquemas como desenhar todos os elementos de um conjunto para dividi-los 

através da distribuição dos elementos, ou mesmo representar a quantidade que será dividida 

utilizando o Material Dourado, o tempo que ela necessita para realizar tal desafio é maior do 

que o tempo do restante das crianças, que já utilizam algoritmo. Tal reflexão não busca 

hierarquizar as duas maneiras utilizadas para resolver a divisão. O algoritmo não é mais 

“evoluído” do que o esquema através de registros gráficos, mas provavelmente, a criança que 

utiliza o esquema se sentiria desmotivada a dar continuidade ao seu raciocínio diante do restante 

do grupo que já tivesse encontrado com êxito o resultado. 

 Nem sempre os grupos serão compostos por crianças que pensem de maneira 

semelhante, pequenos grupos ou mesmo duplas podem ser uma boa maneira de fazer com que 

as crianças confrontem seus próprios conhecimentos e avancem dentro das hipóteses que 

tinham inicialmente. Neste sentido, a troca entre as próprias crianças, também conhecida como 

troca entre os pares, é muito mais favorecedora do que a troca entre crianças e seus professores. 
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[...] as relações com companheiros caracterizam-se por uma igualdade que 

jamais pode ser alcançada nas relações adulto-criança, não importando o quanto 

o adulto tente minimizar a heteronomia. As relações com companheiros podem 

levar ao reconhecimento da reciprocidade implícita nas relações de igualdade. 

[...] uma vez que a autonomia pode ocorrer apenas em um relacionamento de 

igualdade, as crianças são mais capazes de pensar e agir de forma autônoma 

com outras crianças do que com a maior parte dos adultos. (DEVRIES; ZAN, 

1998, p. 61) 

  

As autoras definem que “moralidade heteronômica é a conformidade a regras externas 

que são simplesmente aceitas e seguidas sem questionamento” (DEVRIES, 1998, p. 54) 

segundo elas “a moralidade heterônoma significa que o indivíduo não regula seu 

comportamento por meio de convicções pessoais. Ao invés disso, sua atividade pode ser 

regulada pelo impulso ou obediência impensada.” (DEVRIES; ZAN, 1998, p. 56). 

Ao defender a troca entre os pares, acredita-se que, nos momentos de troca com o 

educador, o educando se vê em um lugar de “não saber”. Ao observar um adulto questionando 

os saberes de uma criança, é possível vê-la mudar de opinião diante da certeza de que o 

professor sempre está correto, sempre sabe mais. Nos momentos de confronto de ideias entre 

as próprias crianças, o espaço do “não saber” é minimizado. Entretanto, a própria escola 

vivencia sérias contradições durante o processo de avaliação de uma criança. 

 

O esforço de uma criança para compreender, por exemplo, pode ser interpretado 

como dificuldade. Entre as regras implícitas da escola primária existe uma 

segundo a qual o bom aluno compreende logo o que a professora ensina. Ou 

compreende ou aceita, não há como distinguir. Quem quiser entender, e por isso 

perguntar, pode ser identificado como alguém que não entende logo. Quem não 

se importar em entender, aceitar as regras, quaisquer que sejam, pode ser 

reconhecido como um bom aluno. (CARRAHER; CARRAHER; 

SCHLIEMANN, 1995, p. 176). 

 

Esta pesquisa avalia a organização da turma em grupos como uma estratégia promissora 

de trabalho. Tal compreensão é fundamentada pela teoria sócio interacionista, apresentada 

Vygotsky. Moysés (1997), após um estudo aprofundado de diversas contribuições de Vygotsky 

à educação Matemática, salienta: 

 

Vygotsky, ao apontar o papel da interação social no desenvolvimento das 

funções mentais mais elevadas, atribui uma nova perspectiva no estudo da 

atividade grupal. Se é fato que tal temática tem sido objeto de estudo da 

psicologia, é verdade também que ela se volta, na maioria das vezes, para as 

questões dos processos de socialização e emocionais presentes nos grupos. 

Mesmo no campo especificamente pedagógico, estudos desse tipo preocupam-

se muito mais com problemas de ajustamento do que com aqueles de natureza 

cognitiva. (MOYSÉS, 1997, p.51). 
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De acordo com a autora, aspectos relacionados aos ganhos cognitivos são, na maioria 

das vezes, desconsiderados, e é a riqueza pedagógica desta interação que busca se destacar aqui.  

 

A atividade compartilhada é fundamental para o desenvolvimento cognitivo do 

aluno. Trabalhando com um ou vários parceiros, ele vivencia no plano externo 

o que irá internalizar, posteriormente, conforme atesta Vygotsky (1981, 1984). 

[...] É inegável que, falando para o outro, o aluno aprende. Por outro lado, ao 

tentar traduzir para o outro o seu pensamento, ele descobre que não tem, 

evidentemente, a mesma clareza do professor. [...] Em virtude disso, ele acaba 

aprendendo, uma vez que tem que organizar o próprio pensamento, 

transformando-o em palavras. Enfim, o aluno aprende porque contrapõe o seu 

pensamento com o do outro e, nesta contraposição, consegue perceber 

diferenças e semelhanças. (MOYSÉS, 1997, p. 148-149)  

 

É possível traçar um paralelo entre a heteronomia supracitada e a reflexão sugerida por 

Carraher, Carraher e Schliemann (1995, p.176), do ponto de vista que estes defendem que “A 

escola não tem condições de distinguir entre o aluno que compreende e o que simplesmente 

aceita”. Pode-se correlacionar a ideia de heteronomia com as “regras implícitas” citadas, nas 

quais o bom aluno seria aquele que não questiona, formando-se uma linha tênue entre o aceitar 

tudo que é apresentado pela instituição escola e a verdadeira compreensão dos conceitos em si. 

De qualquer forma, vale a reflexão sobre o perfil de alunos que as escolas entendem como ideal, 

pois esse modelo de sujeito passivo, mero receptor de conteúdos já vem, há tempos, sendo 

desconstruído. 
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3 O LIVRO DIDÁTICO E A RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES PROBLEMA COMO 

ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA DE ENSINO 

  

Embora algumas instituições de ensino ainda não estejam apropriadas da potencialidade 

existente na resolução de situações problema, este viés não é recente. De acordo com uma breve 

análise das reformas ocorridas no ensino da Matemática, presente, inclusive no PCN, fica claro 

que este movimento, que sugere a resolução de problemas em sala de aula, já tem quase 

quarenta anos. 

Em 1980, o National Council of Teachers of Mathematics – NCTM –, dos 

Estados Unidos, apresentou recomendações para o ensino de Matemática no 

documento “Agenda para Ação”. Nele destacava-se a resolução de problemas 

como foco do ensino de Matemática nos anos 80. Também a compreensão da 

relevância de aspectos sociais, antropológicos, linguísticos, na aprendizagem da 

Matemática, imprimiu novos rumos às discussões curriculares. 

Essas ideias influenciaram as reformas que ocorreram mundialmente, a partir 

de então.  (BRASIL, 2000, p. 22). 

 

Esta pesquisa tem como uma das vertentes na qual acredita, a resolução de situações 

problema, mas opta por apresentar diferentes aspectos que foram considerados e que, inclusive 

justificam esta escolha, entre eles, o livro didático adotado para a série. O livro escolhido foi o 

Projeto coopera: Matemática, 4º ano: Ensino Fundamental: anos iniciais. Este livro, feito em 

2014, mostrou-se como um recurso de considerável qualidade pedagógica. No manual do 

professor, presente no final do livro, é possível compreender um pouco das concepções de 

escola e ensino que possuem as autoras do livro, ambas pedagogas e com formação em 

Matemática. Este manual destaca a resolução de problemas como fio condutor do trabalho, 

segundo o qual o aluno deve “[...] acionar sua rede de conhecimentos, fazer relações, 

estabelecer conexões entre tópicos da Matemática e outras áreas conhecimento [...]”, assim, 

resolver um problema seria “[...] um processo de investigação no qual todo o conhecimento do 

aluno deve ser combinado, associado, relacionado, para que ele resolva de maneira criativa e 

autônoma uma situação de qualquer área do conhecimento.” (REAME; MONTENEGRO, 

2014, p. 290-291). 

Vale salientar, que os livros didáticos adotados pelas escolas possuem as mais diversas 

concepções de educação, as quais, muitas vezes, não dialogam com os pressupostos didático 

metodológicos dos professores destas escolas, que, infelizmente, nem sempre são os 

responsáveis pela escolha dos livros que serão adotados. Paralelamente a essa situação, que já 

é alarmante, vários professores “[...] foram formados em um modelo de ensino centrado nos 

problemas propostos nos livros didáticos.” (SMOLE; IGNEZ; CÂNDIDO, 2000, p. 17), assim, 
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um trabalho que poderia ser rico, com propostas de pesquisa e exploração, é muitas vezes 

empobrecido e pouquíssimo autoral, por parte do professor. 

Sabe-se que há alguns anos, diversos estudos apontam a resolução de situações 

problema como um caminho favorável à construção de diferentes conteúdos nas salas de aula. 

Tais situações, contextualizadas com a vida cotidiana dos estudantes, permitem a liberdade na 

utilização das mais diversas estratégias para resolução de determinado desafio.  

Como Coelho e Marco (2015) definem, por muito tempo a resolução de situações 

problema nas aulas de Matemática foi associada à “[...] aplicação mecânica dos algoritmos e 

dos procedimentos que, na maioria das vezes, eram memorizados. Assim, os problemas eram 

uma maneira pela qual o estudante praticava os procedimentos que, possivelmente, dominava.” 

(ONUCHIC; ALLEAVO, 2004 apud COELHO; MARCO, 2015, p. 23). 

Bartolomé e Fregona (2006, p. 74) destacam a importância de o professor   

 

[...] conhecer o que seus alunos sabem [...] para se certificar de que os 

problemas que vai propor sejam um meio para que esses saberes anteriores 

possam entrar em jogo e, ao mesmo tempo, apareçam como insuficientes, 

como a intencionalidade de fazê-los progredir.  

 

As autoras destacam ainda que “Incentive os alunos a empreender uma busca pessoal 

diante de um problema novo, evitando as intervenções que denotem uma avaliação por algum 

procedimento em particular em detrimento dos restantes [...]” (BARTOLOMÉ; FREGONA, 

2006, p.74). 

É possível compreender a importância da tomada de decisões que os estudantes 

precisam assumir, a partir de desafios bem formulados, nos quais e solução não está explícita e 

o caminho a ser percorrido pelos estudantes, não está previamente definido. Diante de uma 

atividade como esta, na qual não existe um modelo pré-determinado de caminho para alcançar 

a solução, são os próprios alunos que buscarão, a partir dos recursos que eles já possuem, assim 

como a partir da troca entre seus pares, maneiras de atingir seu objetivo. 

 

Esse conhecimento não está contido nas instruções do problema; o sujeito é 

quem decide, a partir de sua compreensão do problema, que ela é relevante. É 

por esta razão que não podemos insistir em isolar os invariantes lógico-

matemáticos de seu campo de aplicação ao analisarmos a resolução de 

problemas; a escolha do modelo lógico-matemático depende da análise que o 

sujeito faz da situação-problema. (CARRAHER; CARRAHER; 

SCHLIEMANN, 1995, p. 158-159). 
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Ao fazer uma leitura um pouco mais abrangente do que a escola compreende por 

“situações problema”, observa-se que muitas vezes, os desafios utilizados pelos professores já 

estão prontos nos livros didáticos e, mesmo quando são elaborados pela própria escola, 

apresentam pequenos repertórios numéricos e “situações sugestivas de interpretações 

específicas”, como sugerem Carraher, Carraher e Schliemann, (1995, p. 156). Nesse contexto, 

o vocabulário utilizado explora pouco as potencialidades das crianças, por utilizar palavras já 

dão indícios das operações que deverão ser realizadas, como: ganhou, achou, perdeu, comeu. 

Os autores sugerem baixo valor intrínseco deste tipo de atividade que muitas vezes, 

embora ditas “situações problema”, contém apenas as informações necessárias e esperam como 

resolução um único tipo de algoritmo, em contraste com os problemas presentes no cotidiano, 

em que o próprio indivíduo precisa tomar diversos tipos de decisões nas escolhas das 

informações necessárias e relevantes, entre tantas existentes, para sua tomada de decisão. Para 

tanto, vale salientar a importância da utilização de situações problema como principal 

ferramenta de exploração de tais conteúdos.  

 

Essas situações problema podem ser atividades planejadas, jogos, busca e 

seleção de informações [...] contrariamente ao que é esperado nas atividades de 

treino ou de aplicação, os alunos não reconhecem essa situação como sendo 

uma daquelas para as quais eles dispõem de um modelo de resolução. (SMOLE; 

IGNEZ; CÂNDIDO, 2000, p. 14) 

 

Assim como pontuam as autoras, a resolução de situações problema não possui um 

modelo único de resolução, desta forma, a liberdade obtida pelos alunos em poder construir 

seus pensamentos sem a obrigatoriedade de utilizar algoritmos, permite que eles busquem 

soluções a partir dos recursos que eles já dispõem no momento, a partir de seus repertórios. 

Essa concepção compreende situação problema como propostas que estejam associadas 

à ideia de novidade ou de alguma situação para a qual os estudantes ainda não tenham obtido 

uma solução. Possibilitar momentos deste tipo de exploração é algo muito significativo pois, 

individualmente, em duplas ou pequenos grupos as crianças precisam utilizar as vivências que 

já possuem para encontrar as respostas para desafios propostos. Para chegar ao resultado, 

podem utilizar recursos de representação, como desenhos, esquemas, escrita ou mesmo os 

algoritmos, mas não apenas estes.  

Assim como sugere Chica (2001) a postura adotada aqui considera o trabalho com 

situações problema como a base do trabalho de Matemática no Ensino Fundamental. Outro 

desdobramento destacado aqui é a formulação de problemas pelas próprias crianças. 
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[...] formular problemas é uma ação mais complexa do que simplesmente 

resolver problemas. Ela traz consigo a resolução, na medida em que é preciso 

lidar com as dificuldades da linguagem matemática, língua materna e da 

combinação de ambas segundo a finalidade do que foi proposto. (COELHO; 

MARCO, 2015, p. 24). 

Através de momentos de resolução de propostas previamente elaboradas para o grupo, 

assim como momentos de elaboração de problemas pelas próprias crianças. “[...] o aluno deixa 

de ser um resolvedor para ser um propositor de problemas, vivenciando o controle sobre o texto 

e as ideias matemáticas.” (CHICA, 2001, p.151). Ao sugerir momentos de construção autoral 

por parte dos estudantes, assume-se esta tarefa como um desafio cotidiano, entendendo que tais 

construções não se findam em momentos iniciais, pelo contrário, revisitar os problemas que 

foram produzidos, coletivamente ou individualmente, é não só relevante como fundamental. 

 

Trabalhar com formulação de problemas requer paciência, pois tal atividade 

demanda muitas idas e vindas, cabendo ao professor orientar os alunos sem 

atropelar o processo de criação. Nesse processo, as intervenções realizadas por 

ele farão com que os alunos avancem cognitivamente, sendo para isso 

necessário sacrificar a quantidade de problemas em favor da qualidade de 

ensino. (CHICA, 2001, p.153). 

 

A partir de reflexões oriundas da análise dos problemas criados por eles, ocorre o 

refinamento das percepções acerca das informações significativas, assim como das que podem 

ser substituídas ou reescritas, de maneira a tornar o enunciado mais claro e adequado. Embora 

“criar problemas” pareça ser uma tarefa simples, ela envolve o cuidado e a atenção a muitos 

detalhes e por isso, deve estar sempre presente no dia a dia das salas de aula. 

Abaixo seguem dois exemplos que retratam, um pouco dessa formulação de problemas 

pelos estudantes. Na figura 1, um problema criado por uma dupla de alunos, na turma que foi 

observada, em um momento inicial de exploração desta proposta e, na figura 2, a versão final 

do mesmo problema, realizado a partir da releitura coletiva, na semana seguinte, pela turma 

dessas crianças. 
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Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

É possível observar significativas diferenças entre o problema que foi formulado 

inicialmente, a partir da observação de diversos encartes, e o mesmo problema, reescrito pela 

turma, a partir de um momento exploratório, no qual alguns problemas, que tinham sido feitos 

pelas crianças na semana anterior, foram fotografados e mostrados à turma, através de 

retroprojetor. Cabe salientar, que antes deste momento de análise dos problemas, as crianças 

foram consultadas, para que pontuassem seus sentimentos diante desta atividade. 

 

O ambiente proposto é um ambiente positivo, que encoraja os alunos a 

proporem soluções, explorarem possibilidades, levantarem hipóteses, 

Figura 1 - Exemplo de formulação (04/08/2017) 

Figura 2 - Exemplo de reformulação (10/08/2017) 

1) Dona Maria foi à drogaria comprar um Dorfex, que custava R$ 14,99 e um Renu, que 

custava R$ 39,90. Ela tinha 3 notas de R$ 50,00 na carteira.  

a) Qual foi o total da compra? 

b) Quanto sobrou na carteira de Dona Maria? Ela precisou entregar todas as notas 

que tinha ao caixa? 

R: 
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justificarem seu raciocínio e validarem suas próprias conclusões. Dessa forma, 

nesse ambiente, os erros fazem parte do processo de aprendizagem, devendo ser 

explorados e utilizados de maneira a gerar novos conhecimentos, novas 

questões, novas investigações, em um processo permanente de refinamento das 

ideias discutidas. (SMOLE; IGNEZ; CÂNDIDO, 2000, p. 11). 

 

 O intuito principal deste momento era favorecer um espaço de troca de saberes, onde 

pudesse ocorrer o processo metacognitivo, entretanto, mais valioso do que qualquer processo 

de avaliação e reescrita é o sentimento de pertencimento em uma turma, assim como o 

reconhecimento de que o erro é parte da aprendizagem. Desta forma, para que pudessem 

avançar na construção de bons problemas, foi necessário ouvi-las e entende-las. 

 

Outro aspecto que merece nossa atenção é que a problematização inclui o que 

chamamos de processo metacognitivo, isto é, quando se pensa sobre o que se 

pensou ou fez. 

Cada nova pergunta exige uma combinação de saberes e uma forma mais 

elaborada de raciocínio. Outras vezes, quando problematizamos uma atividade 

já feita, o fato de representar sobre ela esclarece dúvidas que ficaram, aprofunda 

a reflexão e permite estabelecer outras relações entre o que se sabe e o que se 

está aprendendo. (SMOLE; IGNEZ; CÂNDIDO, 2000, p. 17) 

 

A escola que enxerga o aluno como alguém que produz conhecimento, pode utilizar o 

trabalho com problemas como uma oportunidade ímpar, pois “[...] a formulação de problemas 

deve ser um espaço para eles comunicarem ideias, fazerem colocações, investigarem e 

adquirirem confiança em suas capacidades de aprendizagem. ” (CHICA, 2001, p.158).  

 

[...] a proposta de formulação textos de problemas pode favorecer a formação 

de um indivíduo autônomo frente a problemas, capaz de enfrentar obstáculos e 

de desenvolver suas habilidades de argumentação, observação, dedução e, 

principalmente, seu espírito crítico e suas tomadas de decisão. (COELHO; 

MARCO, 2015, p. 34) 

 

Além disso, atualmente ainda é possível observar algumas concepções equivocadas 

sobre o que é um problema de matemática, tais concepções causam mais empecilhos ao 

cotidiano da escola. 

[...] alguns estudos recentes que versam sobre os comportamentos de alunos 

confrontados com problemas não-habituais mostram que eles construíram uma 

representação do que é um problema em matemática caracterizada por alguns 

princípios equivocados, tais como um problema tem números e todos os 

números tem que ser utilizados, um problema tem sempre uma só solução, há 
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uma única maneira de responder: a que será dada na correção. 

Comportamentos ligados a essa representação de problemas podem ser 

observados já no ensino fundamental, quando os alunos dispõem de várias 

operações, mas reduzem a resolução a apenas uma a ser efetuada com os dois 

primeiros números encontrados. (SMOLE; IGNEZ; CÂNDIDO, 2000, p. 17, 

grifo do autor). 

 

 

Resolver problemas em matemática é muito mais do que utilizar enunciados, 

disfarçados de situações problema, para fixar um algoritmo que fora recentemente ensinado, 

“[...] em vez de pensarmos em problemas como sendo desta ou daquela operação, devemos 

considerá-los como perguntas que os estudantes tentam resolver por si mesmos.” (CHICA, 

2001, p.155). Problemas são oportunidades de levar o estudante a pensar e gerenciar esse 

pensamento, portanto, dada sua importância, são postas aqui como um caminho para explorar 

a aprendizagem de números decimais, assim como tantos outros conteúdos, presentes nos 

currículos das escolas. 

 

 

3.1 O uso de materiais concretos visando o sucesso na resolução de problemas 

 

Dentre os diversos caminhos traçados pelos estudantes – da faixa etária estudada – para 

resolver problemas, principalmente quando são suscitados a resolvê-los de maneira autônoma, 

destaca-se o uso de materiais concretos.  

Atualmente, principalmente no meio acadêmico, a utilização de materiais concretos, em 

sala de aula, ao longo dos anos de escolaridade, não é consenso. Se por um lado alguns 

pesquisadores apoiam o uso de materiais diversos em séries, de idades mais elevadas inclusive, 

por outro lado, há os que não apoiam e não os utilizam em nenhuma idade e há ainda os que 

defendem o uso restrito, apenas em idades específicas, geralmente com crianças menores. 

Provavelmente, assim como alguns autores pontuam, este último grupo, que utiliza materiais 

diversos apenas na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, utilize como 

referência alguns conceitos apresentados por Piaget como determinantes para esta tomada de 

decisão. 

Jean William Fritz Piaget (1896 – 1980), uma das principais referências da área de 

psicologia e educação, realizou muitas pesquisas sobre o desenvolvimento e a inteligência na 

infância, responsável pela disseminação do Construtivismo em diversos países do mundo, 
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apresentou, em sua extensa pesquisa, inúmeros conceitos, entre eles a ideia de que as crianças 

passam por estágios durante seu desenvolvimento e, para que construam um pensamento mais 

abstrato, precisam antes ter vivências mais “concretas”, que envolvem manuseio e exploração 

de materiais de diferentes naturezas. 

Grande parte do que foi defendido por ele, anos atrás, ainda prevalece como referência, 

inclusive neste estudo, que defende que o uso de alguns materiais concretos pode favorecer a 

resolução de problemas diversos. 

Dentre a grande variedade de materiais existentes hoje, existe uma classificação que tem 

relação com a natureza dos mesmos. Alguns autores apresentam o termo materiais 

manipulativos, justamente pela função principal atribuída a eles, de manipular para construir 

conceitos. Autoras como Kindel e Oliveira (2017), por exemplo, defendem esta nomenclatura, 

pois, segundo elas, ao falar de “material manipulável” estariam citando materiais físicos e 

virtuais. Outra subdivisão muito presente na literatura é a de “material estruturado” e “material 

não estruturado”, explicitada muito bem pelas autoras quando afirmam: 

 

O material manipulável estruturado seria aquele que foi criado com o objetivo 

de desenvolver algum conceito, estrutura ou conhecimento matemático. No 

caso do material manipulável não estruturado, entendemos como qualquer 

material que não foi pensado para fins didáticos, mas que pode ser utilizado em 

sala de aula. Uma leitura possível é de que os materiais manipuláveis 

estruturados de alguma forma suscitam que os alunos, sem a interferência do 

professor, já produzam sentidos e conhecimentos sobre o material. Com o 

material não estruturado isso também poderá acontecer, mas a escolha desse 

material, de alguma forma deverá ser planejada para isso. (KINDEL; 

OLIVEIRA, 2017, p.64) 

 

Ao pensar sobre o ensino de números decimais, alguns materiais recebem maior ênfase, 

entre os estruturados destacam-se o Ábaco de pinos e o Material Dourado e, entre os não 

estruturados essa pesquisa ressalta o uso da calculadora e das cédulas e moedas.  

O ábaco de pinos, também conhecido como ábaco de hastes, proporciona contato com 

ideias semelhantes para números naturais e decimais. Através desse recurso pode-se ressaltar a 

importância do valor posicional, tão importante no sistema de numeração decimal, além de 

construir adequadamente, ou mesmo minimizar – caso já tenha sido construída erroneamente – 

as ideias de “vai um” e “pegar emprestado”, ainda muito presentes nas salas de aula, como 

“macetes” ensinados por professores ou pais, como estratégias para lidar com os algoritmos de 

adição com reserva e subtração com recurso. 
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Por meio da observação da professora, pode-se notar que a compreensão das 

operações de adição e subtração envolvendo os números naturais no ábaco pode 

contribuir significativamente para a ampliação da ideia das operações de adição 

e subtração dos decimais utilizando o mesmo recurso, pois os estudantes 

perceberam que a cada 10 unidades, troca-se por 1 dezena, a cada 10 dezenas, 

troca-se por 1 centena, possibilitando-o compreender que a cada 10 milésimos 

troca-se por um centésimo, que a cada 10 centésimos troca-se por um décimo, 

que a cada 10 décimos troca-se por 1 unidade, e assim por diante. (COELHO; 

MARCO, 2015, p. 26) 

 

O ábaco potencializa a observação da “troca” recorrente em operações de adição e 

subtração, tanto para números naturais quanto para números decimais. Através do ábaco 

também é possível evidenciar que a comparação entre números precisa seguir uma lógica, não 

sendo adequado comparar décimos com milésimos, por exemplo. A partir do manuseio deste 

material, evidenciando a necessidade de comparar números de mesma “entidade”, as crianças 

passam a ter maior clareza das possibilidades de erro ao compararem 1,6 com 1,089, pois o 

primeiro representa 1 inteiro e 6 décimos e o segundo 1 inteiro e 89 milésimos. A comparação 

mais assertiva, neste caso, seria observando que 1 inteiro e 6 décimos correspondem a 1 inteiro 

e 600 milésimos. 

Outro material produtivo para o trabalho com números decimais é o Material Dourado. 

Normalmente esse material é usado para a compreensão de números naturais. Para o trabalho 

com naturais, utilizam-se os cubinhos representando unidades, as barras (fileiras compostas por 

10 cubinhos) representando dezenas, as placas (placas de formato ‘quadrado’ compostas por 

100 cubinhos) representando dezenas e os cubões (estruturas de forma cúbica, compostos por 

1000 cubinhos) representando unidades de milhar. 

Para o trabalho com números decimais, é preciso assumir o cubão como 1 unidade. 

Dentro desta perspectiva, uma placa passa a ser a décima parte do cubão, logo 0,1. Uma barra 

passa a ser a centésima parte do cubão, logo 0,01. E um cubinho passa a ser a milésima parte 

do cubão, logo, 0,001. A figura abaixo, retirada de um material didático usado para formação 

de professores, explicita através de esquemas, o uso do Material Dourado para a aprendizagem 

de números decimais. 
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Figura 3 - Material Dourado sendo utilizado para o ensino de números decimais  

 

Utilizando o material dourado dessa forma, ao comparar números como 0,2 e 0,03, 0,2 

seria representado por 2 placas e 0,03 por três barras, assim, de maneira muito perceptível, 

ficaria claro que: tratando-se de números decimais, a quantidade de algarismos não é o critério 

mais determinante para definir que número é maior, assim, embora 0,2 tenha menos algarismos 

do que 0,03, ele é o número maior. Além disso, embora o 3 seja um número maior do que o 2, 

como ele ocupa a ordem dos centésimos e o 2 ocupa a ordem dos décimos, assim como na 

comparação de números naturais (como 20 e 3 por exemplo), 0,2 é maior do que 0,03. 

Em contraste aos autores que sugerem o trabalho com materiais manipuláveis 

estruturados, Carraher, Carraher e Schliemann (1995), apontam que a utilização de materiais 

Fonte: <https://canalcederj.cecierj.edu.br/recurso/4646>. Acesso em: 08/06/2018. 
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concretos nas aulas de matemática mostra-se como uma boa estratégia para a resolução de 

problemas, considerando que as crianças transitam entre diferentes etapas na construção de um 

raciocínio abstrato. Entretanto, muitas vezes as escolas optam por objetos manipuláveis que só 

existem na (e para a) escola. Segundo estes autores, ninguém leva palitos, cubos, ábacos ou 

réguas de Cuisenaire para um supermercado, por exemplo, como uma maneira de facilitar os 

cálculos cotidianos. Assim, pontuam que tais materiais possuem uma lógica própria, e não 

funcional às questões cotidianas, por conseguinte, atingem finalidades de ensino, mas por não 

estarem presentes no cotidiano social, envolvem certa abstração. 

 

Quando o material concreto não representa uma situação cotidiana conhecida 

da criança, quando ele não tem relação com a vida da criança, esse material 

pode, de fato, ser considerado como uma representação material abstrata de 

princípios matemáticos. Esse tipo de representação do sistema decimal pode ser 

contrastado, por exemplo, com a utilização da ideia de dinheiro para a 

construção dos significados essenciais do sistema de numeração. 

(CARRAHER; CARRAHER; SCHLIEMANN, 1995, p. 180) 

 

Diante da necessidade de as crianças aprenderem conteúdos relacionados aos números 

decimais, o sistema monetário mostra-se como um recurso bastante enriquecedor, pois, além 

de viabilizar o contato concreto com materiais que representam a ideia de parte-todo, é um 

recurso real, que faz parte do cotidiano da sociedade na qual as crianças estão inseridas. A 

partir, principalmente, do manuseio de moedas, os alunos podem ter contato com objetos 

cotidianos que representam muito bem a relação parte todo. Sugere-se então que, a princípio, 

as moedas manuseadas pelas crianças sejam verdadeiras e, posteriormente, em função da grande 

quantidade necessária para manuseio da turma, as mesmas poderão ser substituídas por 

protótipos de moedas. 

O sistema monetário brasileiro possui, atualmente cinco tipos de moedas: 1 real, 50 

centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Há alguns anos as moedas de 1 centavo 

pararam de ser produzidas, entretanto ainda é possível encontrar algumas delas e, para uma 

exploração inicial, tais moedas são muito úteis. 
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Fonte: A autora, 2018.   

 

 

As imagens acima foram registradas em uma turma de 4º ano, na escola em que a 

pesquisa foi realizada. Tais imagens retratam o início do trabalho exploratório envolvendo 

sistema monetário. A proposta apresentada aos estudantes era a seguinte: De quantas maneiras 

diferentes podemos ter 1 real, usando apenas um único tipo de moedas? Essa pergunta, bem 

simples, precisava de vários tipos de conhecimentos para ser respondida, entre eles, destaca-se 

como principal, saber que 1 real corresponde a 100 centavos. Essa informação não foi dada a 

eles, mas os repertórios que eles já possuíam fizeram com que conseguissem responder. “Eu sei 

que duas moedas de 50 centavos dão um real... ” (M. 9 anos) “Então será que são 100 centavos? 

Fonte: A autora, 2018. 

Figura 4 - Moedas semelhantes às verdadeiras sendo exploradas pelas crianças 

Figura 5 - diferentes maneiras de "construir" uma mesma quantidade 
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” (L. 9 anos). Após tal exploração, as crianças precisaram buscar uma maneira de registrar as 

suas descobertas. Os momentos de sistematização são muito importantes, mas se tornam muito 

mais significativos quando sucedem momentos exploratórios. Berdonneau (2008 apud 

KINDEL; OLIVEIRA, 2017, p. 69-70), define: 

 

O uso de material manipulável em sala de aula deve pressupor diferentes 

momentos na aprendizagem: a fase de exploração para introduzir um conceito, 

a fase da estruturação em que os estudantes fazem observações experimentais e 

procuram encontrar a estrutura geral e a fase da sistematização, em que se busca 

encontrar relações entre os diferentes materiais.  

 

A exploração das relações entre as diferentes moedas, de mesmo tipo, configuram a 

relação parte-todo, pois ao entender que 10 moedas de 10 centavos formam 1 real, as crianças 

começam a ter a compreensão de que 1/10 (um décimo) de um real – cem centavos – são 10 

centavos, logo, 1/10 = 0,10. Da mesma forma, ¼ = 0,25, pois 4 moedas de 0,25 (25 centavos) 

formam 1 real. No sistema monetário, a palavra centavos corresponde a centésimos. A partir 

do manuseio das moedas e cédulas tal ideia fica mais clara. 

Essa proposta concorda com os apontamentos de Carraher, Carraher e Schliemann 

(1995, p. 35) quando afirmam que a “[...] solução de um problema facilita a realização da 

operação, por inseri-la num sistema de significados bom compreendidos, ao invés de constituir 

uma habilidade isolada que é executada numa sequência de passos, os quais levariam à 

solução.” Tais considerações ratificam que momentos de sistematização de conteúdos podem 

ser posteriores a vivências exploratórias da turma. 

A calculadora, seja ela física ou instalada celulares, tablets ou computadores, também é 

um recurso material rico para o trabalho com números decimais, utilizada amplamente pela 

sociedade a qual as crianças pertencem. Através da calculadora os alunos podem perceber 

regularidades numéricas diversas. Esse trabalho também estimula o cálculo mental, o trabalho 

com estimativas e a autonomia do estudante, pois ele tem a oportunidade de conferir os 

resultados obtidos por ele e assim, repensar o caminho percorrido, como falado anteriormente, 

em um processo metacognitivo, no qual ele avalia o que já fez, podendo fazer ajustes e 

correções. 

Alguns professores evitam o uso da calculadora por achar que as mesmas reduzem o 

interesse do estudante em calcular. Marques e Bairral (2014, p. 51) apresentam uma perspectiva 

interessante sobre este uso em sala de aula, ao analisar a expressão 4 + 3 x 2 
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[...] Trabalhando com a calculadora comum de bolso, ao realizar esta operação, 

os alunos percebem que as contas são realizadas na ordem em que aparecem na 

expressão, sem observar a hierarquia das operações. Desta forma é possível 

mostrar-lhes que, para se apropriar desse recurso, é necessário que se tenha um 

conhecimento prévio sobre a resolução de expressões e, assim, destacar que a 

calculadora por si só não é capaz de realizar cálculos corretamente.  

 

O exemplo citado pelos autores se refere a expressões, entretanto, essa lógica pode ser 

estendida aos mais diversos conteúdos, pois, quem opera adequadamente com as calculadoras 

possui vários conhecimentos sobre as operações matemáticas envolvidas. Os números decimais 

que, inicialmente geram muitas dúvidas, devem ser muito explorados, através dos mais variados 

materiais para que sejam verdadeiramente compreendidos e não meramente memorizados. 

Este trabalho de pesquisa considera que os materiais concretos são fundamentais para a 

compreensão mais profunda do que são os números decimais, todavia o manuseio de materiais 

por si só é muito vago. É essencial unir estes momentos de investigação aos de sistematização, 

pois, a partir do momento em que os estudantes já construíram os conceitos, eles adquirem a 

confiança necessária para operar com tais conteúdos.  

Além disso, acredita-se que conforme os alunos compreendem a abstração necessária, 

proveniente de certos conceitos, precisam menos da manipulação de materiais diversos, pois 

conseguem elaborar outras estratégias para resolver os problemas propostos. 

 

[...] mostrei antes que o material concreto é um artifício perigoso no trabalho 

com o sistema de numeração. No caso da resolução de problemas, isso não 

ocorre exatamente da mesma forma, já que as crianças necessitam, em muitos 

casos, recorrer ao material concreto. É importante, então, que exista material 

em sala e que elas saibam que podem recorrer se necessário, mas também tem 

de trabalhar de modo a necessitar cada vez menos deles. Temos que ajudá-los a 

construir estratégias para antecipar resultados, para aproximar buscando 

resultados desejados, para calcular mentalmente, para verificar seus cálculos 

por meio de outros cálculos. (LERNER, 2012, p. 42).  

 

 

Conclui-se então, que as reflexões sobre a aprendizagem de números decimais a partir 

do uso de materiais manipuláveis é uma etapa importante na aquisição de conteúdos, contudo, 

acredita-se que sejam necessárias estratégias muito bem planejadas, para que os materiais 

sejam, pouco a pouco, menos necessários. Dos que foram propostos para a compreensão mais 

profunda do que são números decimais, destacam-se as cédulas e moedas. O uso do sistema 

monetário na escola dialoga com a reflexão de Carraher, Carraher e Schliemann (1995, p. 173): 

 

[...] não se pode pressupor uma superioridade do conhecimento desenvolvido 

na escola sobre aquele desenvolvido fora dela [...] No entanto, como a escola se 
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ocupa da transmissão de amplificadores culturais da aprendizagem – sistemas 

de representação, fórmulas, utilização de calculadoras e computadores etc. –, os 

indivíduos escolarizados passam a ter certas vantagens sobre os não 

escolarizados. 

 

 

Tal reflexão é muito válida por discursar sobre o papel social da escola pois, para muitos 

alunos, o conhecimento é o único caminho para a ascensão social, indiscutivelmente necessária. 
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4 OS NÚMEROS DECIMAIS NO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O ensino de números decimais acontece, de maneira mais abrangente, no Ensino 

Fundamental II, a partir do 6º ano. Nesta série os estudantes passam a ter vários professores, 

cada um com uma formação bastante específica da disciplina que leciona. Tal situação, que por 

um viés é uma problemática, pois muitas vezes, as disciplinas são apresentadas de forma muito 

isolada, pouco interdisciplinar em relação às séries anteriores, por outro lado possui benefícios, 

pois a formação destes professores é bem específica, focada nos conteúdos, o que proporciona 

um conhecimento mais detalhado e profundo, dessas disciplinas que cada um leciona. 

No Ensino Fundamental I as dificuldades são outras, pois os professores formados em 

Pedagogia, de maneira geral, traçam amplas discussões sobre o desenvolvimento infantil, 

possuem boas estratégias para uma sala de aula mais inclusiva e plural, tem uma grande 

preocupação com a didática, a avaliação e o currículo, mas, como tiveram uma formação 

generalista – que abrange todas as áreas de conhecimento – nem sempre conseguem apenas na 

graduação, obter uma formação mais consistente sobre todos os conteúdos que podem ser 

ensinados por eles, em todas as turmas de Educação Infantil e os cinco anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

A formação continuada ainda é, atualmente, a principal maneira de minimizar as lacunas 

apresentadas pelos professores que lecionam nas diferentes faixas etárias, assim como os 

variados momentos de troca entre professores. Normalmente, o diálogo entre os que ensinam 

na mesma série ou em séries próximas já costuma acontecer, mas as trocas entre os diferentes 

segmentos que poderiam ser igualmente enriquecedoras, quase nunca acontecem.  

Depois de diversas ponderações sobre o ensino dos números decimais, sugere-se aqui a 

reflexão sobre o que se ensina de números decimais no 4º ano, pois esse conteúdo gera diversos 

equívocos inclusive para professores. Diversas são as abordagens sobre números decimais nos 

livros didáticos, abaixo encontram-se algumas sugestões sobre caminhos possíveis para abordar 

esses conceitos. Vale salientar que tais sugestões estão diretamente relacionadas às práticas e 

ao currículo da escola observada, contudo, a escolha de tais atividades não desvalida outros 

percursos, dessa forma, a ordem das propostas apresentada aqui e as relações feitas entre 

conteúdos diversos não são possibilidades únicas. 

A primeira sugestão diz respeito à comparação entre números decimais e frações 

correspondentes, para tanto vale fazer uma retomada da representação de frações de conjuntos 

discretos, como por exemplo, em uma proposta de representar meios, quartos, quintos, oitavos 

e décimos através da pintura dessas partes. Algo muito simples, mas igualmente importante é a 
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definição do que representará o inteiro, pois, independente do formato da figura adotada, seja 

ela quadrada, circular ou retangular, é fundamental que esta figura (que representa o “todo”, a 

parte inteira) seja igual para os meios, os quartos, e todas as demais frações. 

Algumas escolas adotam o uso do caderno com folhas quadriculadas para as aulas de 

Matemática no EFI, pois esse tipo de folha facilita alguns desenhos e ajuda na organização do 

QVL, por exemplo. É necessário ter muita atenção caso os alunos utilizem esse caderno, 

explicitando que, para a possibilidade de uma proposta de comparação de frações, todas as 

“barrinhas” devem ter a mesma quantidade de quadrados (dez por exemplo), para que não 

construam uma ideia equivocada, como a exemplificada pela figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Para contrapor tal ideia equivocada, onde ½ parece ser igual a 1/4, um jogo realizado 

com as crianças foi a Corrida de Frações, na qual cada criança possuía um carrinho e deveria 

percorrer um mesmo percurso, utilizando tiras de papel para descobrir o quanto deveriam se 

locomover. Além das tiras de papel divididas em 2, 3, 4, 5 e 6 partes iguais, tinham à disposição 

uma tira inteira e dois dados. Um dos dados determinava qual seria o numerador da fração e o 

outro dado determinava o denominador. Assim, se uma criança tirasse 2 em um dado e 3 em 

outro, deveria se deslocar um percurso referente a 2/3 da tira de papel. 

Através de uma brincadeira bastante simples, utilizando tiras de papel pintadas e 

dobradas pelas próprias crianças, muitos conceitos foram discutidos, entre eles: fração própria 

e fração imprópria, equivalência de frações, adição de frações e comparação de frações. Assim, 

foi possível verificar a construção inicial de vários conceitos pelas próprias crianças: “não é 

Figura 6 - Uso equivocado da malha quadriculada para representar frações 
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tão bom pegar número grande no denominador, porque aí a gente anda muito pouco”; “só é 

bom pegar número grande no numerador, porque se a gente pega o número grande no 

denominador, quer dizer que a tira tem muitos pedaços, então eles são bem pequenos...”; “eu 

achava que pra andar muito, tinha que pegar dois números grandes no dado, então eu fiquei 

torcendo para pegar dois números grandes, só que me arrependi. Teve uma rodada que eu 

peguei o 6 e o 4, então ficou 6/4, aí eu andei uma tirinha inteira e mais dois pedacinhos, mas 

aí a M. pegou depois o 6 e o 2, formou o 6/2, achei logo que eu fosse ganhar, mas ela andou 3 

tiras inteirinhas...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

As análises feitas pelos estudantes, a partir da brincadeira, ratificam que momentos de 

exploração inicial são boas oportunidades para que alguns conceitos mais abstratos possam 

fazer mais sentido aos alunos quando forem posteriormente sistematizados. 

Em um momento posterior, faz-se necessário apresentar as frações de quantidades. A 

partir de problemas diversos, as crianças começam a perceber que é possível descobrir quantos 

bombons representam ¼ de um total de 36 bombons, por exemplo. A partir desse conceito, 

pode surgir também a representação decimal, no caso das divisões inexatas. Ao dividir 21 

bombons por quatro pessoas, cada uma recebe 5 bombons inteiros e mais ¼ de bombom, esse 

valor é o mesmo que 5,25. Para tal exploração inicial, os denominadores mais indicados são 2, 

4, 5 e 10. O uso de materiais concretos como comidas ou massa de modelar também é 

interessante. 

O conceito de frações equivalentes usando os denominadores 2, 4, 5 e 10 pode ser 

amplamente explorado a partir do uso da malha quadriculada, sempre tendo o mesmo cuidado 

de definir, junto ao grupo, a quantidade que representará o todo. Todas as “tiras” podem ter, 

Figura 7 - Jogo Corrida das Frações 
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por exemplo, 20 quadrados, já que o número 20 é divisível por todos os denominadores 

sugeridos. 

Após compreenderem o que é ser “equivalente”, pode-se pedir que, em duplas ou 

pequenos grupos, encontrem frações equivalentes a 1/2, 2/5, 4/5, etc. que tenham como novos 

denominadores o 10. A partir daí, pode-se definir frações decimais como aquelas que possuem 

denominadores iguais a dez. E posteriormente, esse mesmo tipo de exploração pode ser feita 

usando o denominador 100, o que possibilita também o uso de outras frações como ¼ e ¾. Este 

trabalho exploratório, a partir da ideia de fração equivalente, não pressupõe, neste momento, 

que os alunos já tenham construído conceitos de múltiplos e divisores, estas explorações podem 

ser feitas através da observação, das comparações e da multiplicação. 

Posteriormente, após compreenderem bem a equivalência de frações, surge a escrita da 

fração decimal e da fração centesimal em forma de número decimal, associando-se a quantidade 

de zeros no denominador à quantidade de casas decimais que o número possui. 

As frações decimais e centesimais, assim como seus números decimais correspondentes, 

podem ser amplamente representados a partir do sistema monetário, usando um sistema de 

trocas de moedas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

 

Figura 8 - Maneiras de compor determinado valor a partir de moedas 
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O uso de moedas para esse tipo de exploração propicia a construção de conceitos 

diversos, como por exemplo: de quantas maneiras diferentes podemos obter 1 real? Pode-se 

propor brincadeiras com trocas, se um aluno utilizar dez moedas de 10 centavos (0,10) poderia 

questioná-lo: Posso trocar todas essas moedas por outras de 0,25? Quantas? Posso trocá-las por 

moedas de 0,50? 

Da mesma forma, é possível fazer o inverso: como decompor R$ 3,70 em moedas do 

nosso sistema monetário? Se eu tenho duas moedas de 0,25, três de 0,50 e duas de 0,05, quanto 

eu tenho? Oralmente, muitas brincadeiras podem ser propostas e depois sistematizadas. As 

crianças podem, ou não, utilizar as próprias moedas para resolver essas questões. Da mesma 

forma, o desenho das moedas muitas vezes é o suficiente para que as crianças resolvam as 

questões propostas. Outras optarão por apenas registrar as quantidades e algumas farão, ainda, 

o uso de cálculo mental. Nesse sentido, o que importa é que resolvam os desafios, pois todos 

os caminhos de resolução são vistos como corretos. 

Como sugestão, fica a escrita das frações equivalentes aos números decimais 

representados pelas moedas, entendendo que 1 centavo, que é 0,01, corresponde a 1/100 (um 

centésimo) de 1 real; 5 centavos (0,05) correspondem a 5 centésimos 5/100; e assim por diante. 

As operações de adição e a subtração de números decimais também podem ser 

apresentadas contextualizadas em situações de compra e venda, nos quais a subtração aparece 

a partir da ideia de troco. 

Muitos professores costumam utilizar apenas os livros didáticos para apresentar 

conteúdos aos seus alunos, todavia, diversos livros não possuem todos esses conteúdos 

organizados e sistematizados, além disso, alguns ainda tem muito foco em um grande número 

de exercícios. Acredita-se que toda essa sistematização pode ser feita no caderno dos alunos, 

dentro das perspectivas de seus professores, de forma que as propostas dos livros podem ou não 

ser exploradas. Essa utilização do livro também pode ser parcial, enfatizando apenas aquelas 

que dialogam com o que a escola acredita. 

 Através da introdução ao conceito de números decimais a partir do sistema monetário, 

busca-se fazer um intercâmbio entre os saberes construídos dentro e fora da escola. Por outro 

lado, enquanto alguns pesquisadores apontam para a necessidade de se valorizar os saberes 

provenientes dos alunos, Spinillo (2005), traz um contraponto bastante significativo quanto à 

supervalorização deste conhecimento extraescolar, entendendo que o cotidiano extraescolar 

como norteador do currículo, pode ser uma problemática, caracterizando o ensino da 

matemática de forma utilitarista: 
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[...] uma posição como esta pode gerar no professor a ideia de que a escola deve 

ensinar apenas aquilo que teria uma aplicação prática imediata na vida extra-

escolar do aluno; revestindo-se assim, de um caráter utilitarista mais do que 

formador. Uma educação matemática desta natureza poderia aumentar ainda 

mais as diferenças entre classes sociais no que se refere aos conteúdos ensinados 

e às habilidades matemáticas desenvolvidas. (SPINILLO, 2005, p.21) 

 

Assim, um dos grandes desafios atuais que os professores encontram, está em encontrar 

um equilíbrio entre a não valorização dos repertórios de seus alunos e a valorização extrema, 

que teria como consequência, a redução da potencialidade da escola, tendo como pressuposto 

ensinar apenas o que será utilizado no cotidiano. Como destaca Spinillo (2005, p. 22) “a escola 

não precisa ser uma reprodução do cotidiano extra-escolar para fazer sentido para as crianças”, 

é possível traçar um paralelo entre tal informação e algumas reflexões presentes no PCN (2000, 

p. 39): 

[...] um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações diferentes 

daquelas que serviram para lhe dar origem. Para que sejam transferíveis a novas 

situações e generalizados, os conhecimentos precisam ser descontextualizados, 

para serem contextualizados novamente em outras situações. Mesmo no ensino 

fundamental, espera-se que o conhecimento aprendido não fique 

indissoluvelmente vinculado a um contexto concreto e único, mas que possa ser 

generalizado, transferindo a outros contextos. 

 

 

Considerando os pontos destacados pelo PCN (2000), entendesse que o planejamento 

das aulas, utilizando o sistema monetário, serve grandemente como uma etapa introdutória à 

exploração dos números decimais, entretanto, posteriormente, faz-se necessário apresentar 

outros contextos para generalização deste conteúdo. 

 

 

4.1 A avaliação do trabalho nesta perspectiva 

 

Ao longo dos capítulos anteriores, alguns aspectos, como a importância do trabalho em 

grupo, foram destacados como estratégias assertivas de trabalho nos anos iniciais do EF, faz-se 

importante então, destacar aqui, a possibilidade de avaliar também esses momentos existentes 

nas turmas. 

A partir da construção de uma concepção que considera a aprendizagem como algo 

processual, favorecida pela troca entre os pares e pelos momentos diversificados de construção 

de conhecimento, torna-se necessária a construção também de uma concepção de avaliação. 
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Muitas escolas entendem por avaliação apenas provas e testes, instituindo muitas vezes, 

diversas semanas de provas ao longo do ano. Este trabalho de pesquisa não desconsidera o uso 

de tais instrumentos avaliativos, entretanto, concebe outras possibilidades, por compreender 

que o estudante demonstra seus conhecimentos de diferentes formas. 

Ao apresentar aos alunos certa variedade de instrumentos avaliativos, é possível 

oportunizar o reconhecimento de saberes provenientes de alunos que, muitas vezes, não 

apresentam um registro escrito tão eficaz, mas que, através da fala, por exemplo, conseguem 

demonstrar uma série de lógicas de raciocínio que já possuem. 

 

Quando o professor consegue identificar a causa do erro, ele planeja a 

intervenção adequada para auxiliar o aluno a avaliar o caminho percorrido. Se 

por um lado, todos os erros forem tratados da mesma maneira, assinalando-se 

os erros e explicando-se novamente, poderá ser útil para alguns alunos, se a 

explicação for suficiente para esclarecer algum tipo particular de dúvida, mas é 

bem provável que outros continuarão sem compreender e sem condições de 

reverter a situação. (BRASIL, 2000, p.59). 

 

 

O trabalho em grupo, como dito anteriormente, também é um momento rico de 

construção e troca de pontos de vista e ocasionalmente, a avaliação deste período se resume à 

apresentação da produção final, dos grupos, à turma. Por considerar que o processo vivenciado 

pelos diferentes agrupamentos é um momento que fornece diversos indícios aos professores, de 

como as crianças pensam, faz-se necessário criar maneiras de refinar o olhar para essas 

interações ocorridas em sala de aula, como forma de avalia-los. Para tal, sugere-se a idealização 

de pautas de observação (geralmente essas pautas são informações organizadas em tabelas de 

dupla entrada, onde aparecem os nomes de todos os alunos da turma e os objetivos, conceituais 

e atitudinais, que serão observados naquele momento), que ajudarão o professor a definir pontos 

cruciais que devem ser analisados em cada etapa. 

A elaboração de pautas de observação não tem o intuito de cercear a liberdade do 

professor para o que será visto, anotado e avaliado, pois inclusive, a construção da pauta é um 

trabalho autoral do professor, entretanto, esta ferramenta busca garantir que, minimamente, 

todos os alunos serão observados – e não só os que mais se destacam – além de direcionar o 

olhar para alguns objetivos gerais e específicos, listados anteriormente, quando tal atividade foi 

planejada. Cabe destacar aqui que, ao optar pelo trabalho com grupos reduzidos favorece-se a 

maior possibilidade de discussão, interação e negociação na resolução de diversas situações 

propostas às turmas. 
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Os resultados expressos pelos instrumentos de avaliação, sejam eles provas, 

trabalhos, postura em sala, constituem indícios de competências e como tal 

devem ser considerados. A tarefa do avaliador constitui um permanente 

exercício de interpretação de sinais, de indícios, a partir dos quais manifesta 

juízos de valor que lhe permitem reorganizar a atividade pedagógica. (BRASIL, 

2000, p. 59, v. 3) 
 

Além das pautas de observação, os professores podem adotar outras formas de registro 

das atividades e discussões realizadas pelos estudantes. Como alguns exemplos, o docente pode 

pensar em “perguntas geradoras” que serão feitas ao início e ao final da exploração de 

determinado conceito. A partir das respostas dadas no início é possível listar o repertório que 

os alunos já possuem para, a partir deles, planejar as aulas subsequentes. Repetindo as mesmas 

perguntas ao final, pode-se perceber o quanto avançaram em relação ao que já sabiam. 

Momentos exploratórios iniciais, inclusive nas casas dos estudantes, também 

configuram bons recursos. Os estudantes podem receber temas para pesquisar que tenham 

relação com conceitos introdutórios de determinado conteúdo, assim, as contribuições dos 

alunos serão parte constituinte dessa exploração inicial. 

Independente da estratégia, que varia de acordo com o conteúdo e/ou preferência do 

professor, o importante é entender que, no EFI, mais significativo do que avaliar procedimentos 

de cálculo que envolvem memorização e repetição de técnicas, é a avaliação do percurso 

construído pelas crianças na aquisição dos conhecimentos, pois, para além de um instrumento 

que promove a aprovação ou permanência em um ano de escolaridade, a avaliação deve ser o 

instrumento que possibilita que o professor reflita sobre o seu trabalho, podendo pensar em 

novas maneiras de lidar com seus alunos, de modo que todos se desenvolvam. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após um longo período de observação, registros, reflexões e leituras que possibilitaram 

a elaboração deste trabalho, sobre o ensino de números decimais, nos anos iniciais do EF, chega 

o momento de repensar sobre as mudanças geradas a partir das experiências vividas, assim 

como sobre a incompletude de algumas conclusões parciais, pois uma pesquisa que se propõe 

a analisar a prática, a partir do olhar dos estudantes, tem como principal objetivo, suscitar novas 

pesquisas entre os professores. 

O trabalho foi estruturado em quatro sessões, na primeira delas, a Introdução, 

apresentou-se um apanhado geral, contextualizando o surgimento desta pesquisa, oriunda de 

demandas provenientes de reflexões das próprias crianças. Ensinar números decimais ainda é 

um desafio para alunos e professores, inclusive para a pesquisadora autora da pesquisa. Como 

forma de minimizar as dificuldades comumente apresentadas pelos estudantes, a tentativa de 

entender como eles pensam e comunicam seus pensamentos, foi o fio condutor para diversas 

leituras introdutórias. Ainda nesta sessão, tendo como principal indicador os documentos 

oficiais, em especial o PCN, buscou-se reafirmar o ensino a partir de vivências prévias das 

crianças. 

A sessão 2: O ensino de números decimais: demandas atuais que impactam na 

aprendizagem trouxe algumas análises sobre o fato das turmas serem heterogêneas, 

considerando essa heterogeneidade como um fator positivo. Questionou-se o fato de que, 

embora atualmente a sociedade tenha outras demandas, distintas das que tinha décadas atrás, a 

‘instituição escola’ parece ter sofrido poucas mudanças, daí a necessidade de reavaliar os 

currículos atuais: como, por que e o que ensinar? Dentre os diferentes aspectos que podem ser 

reavaliados, o trabalho em grupo configura uma estratégia interessante, por estimular e 

fortalecer os momentos de troca de saberes entre as crianças. 

A sessão 3: O livro didático e a resolução de situações problema como estratégia 

pedagógica de ensino aponta para a resolução de problemas como uma tendência da Educação 

Matemática, obtendo destaque pela liberdade que o estudante pode ter ao definir as estratégias 

utilizadas para chegar ao resultado e a interdisciplinaridade possível entre as áreas do 

conhecimento. Além da resolução de problemas diversos, destacou-se aqui, a formulação de 

problemas pelos alunos, já que um dos pressupostos adotados diz respeito à autoria dos 

estudantes. Como desdobramento do trabalho a partir da resolução de problemas, sugere-se o 

uso de materiais concretos para os problemas com números decimais. 
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A sessão 4: Os números decimais no 4º ano do Ensino Fundamental, discute algumas 

propostas de trabalho com os decimais, para a faixa etária estudada e destaca outros tipos de 

avaliação, para além de provas e testes que contemplem os diferentes tipos de atividades, 

propostos ao longo da pesquisa. 

 Diversas foram as dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa, entre as quais 

destaca-se a falta de pesquisas mais detalhadas e profundas que falassem sobre o ensino de 

números decimais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Apesar dos desafios envolvidos, o 

exercício de reflexão sobre a prática, partindo da ótica das crianças, foi um movimento de ir e 

vir, tecendo diálogos que extrapolaram a sala de aula e propiciaram momentos de troca, com as 

próprias crianças inclusive, muito gratificante. 

 Entende-se que a ótica que compreende as salas de aula como laboratórios, onde o 

professor media, planeja e orienta o trabalho autoral dos estudantes é um caminho necessário, 

dentro do modelo de sociedade atual, que busca pessoas com proatividade, raciocínio lógico, 

boa relação interpessoal, entre tantos outros atributos. 

 De fato, a maioria das escolas ainda entende o trabalho com números racionais como a 

memorização de etapas e procedimentos: “repete a primeira fração e multiplica pelo inverso 

da segunda”; “multiplique um número decimal pelo outro fingindo que são naturais, no final, 

conte o número de casas que cada número tem, depois da vírgula, e esse número é a quantidade 

de casas que você considera no resultado”; “na adição você tem que colocar vírgula embaixo 

de vírgula”, entre tantos outros. Utilizando-os, os estudantes realmente encontram o resultado 

correto, mas além da sua capacidade de memorização, poucas vivências significativas decorrem 

desse “manuseio” dos números. 

 Permitir que experimentem, criem hipóteses, confrontem opiniões é mais trabalhoso. 

Causa inicialmente, a ideia de que a turma está bagunçada, desorganizada, conversando muito. 

Somente quando o professor entende que não precisa, necessariamente, direcionar, demonstrar 

e ensinar, em todos os momentos, grandes mudanças começam a ser possíveis. A sensação de 

“falta de controle” causa menor estranheza quando o docente passa a observar os resultados 

provenientes destes outros momentos, nos quais ele não precisa estar ditando ou copiando 

conteúdos no quadro. Causa menor estranheza também quando ele percebe que, dentro dessa 

perspectiva, seu planejamento detalhado é fundamental, assim, sua intervenção, mais do que 

tirar dúvidas ou passar deveres de casa, passa a ser pensando nos melhores grupos de trabalho 

de acordo com a maneira que – só ele sabe que – seus alunos pensam ou interagem, por 

exemplo. 
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O ensino de decimais não se esgota a partir do paralelo traçado com o sistema monetário, 

entretanto, em função do contexto social em que eles aparecem, indica-se para a introdução de 

tais conceitos, no EFI. Esse é um caminho sugerido para futuras pesquisas, que partam das 

considerações presentes nas falas das crianças. 

Diversas são e serão as demandas vivenciadas por professores ao longo dos anos, 

conclui-se que a formação continuada e a busca de alternativas, cada vez mais próximas da 

realidade vivenciada pelos estudantes, é um caminho que gera bons resultados. 
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