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Resumo 

Pesquisadores e estudiosos têm buscado diferentes modos de conceber o ensino da 
matemática, a fim de compreender as relações e interações dos seres humanos na 
aprendizagem deste campo do saber. Nesse sentido, os pesquisadores buscam métodos que se 
contraponham ao ensino da matemática que prioriza o método mecânico e a repetição e, 
portanto, concebem o conteúdo como algo pronto e acabado. Fiorentini e Miorim (1990) 
apontam que os recursos didáticos podem ser uma possibilidade de qualificar e transformar o 
ensino de matemática, a fim de viabilizar a apropriação dos conhecimentos por parte dos 
alunos. A partir de tais considerações, a presente pesquisa, que caracteriza-se como 
bibliográfica e qualitativa, objetiva averiguar de que forma os recursos didáticos estão sendo 
utilizados no ensino de matemática pelos professores dos anos iniciais do ensino fundamental, 
bem como sua relação com o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos. Para 
tanto, fundamentou-se na Teoria Histórico-cultural para analisar os trabalhos publicados nos 
anais do XI ENEM - Encontro Nacional de Educação Matemática, realizado no ano de 2013, 
por ser um evento brasileiro de grande importância na área de Educação Matemática. 
Mediante as análises realizadas até o momento, uma vez que a pesquisa encontra-se em 
execução, foi possível compreender que a utilização de recursos didáticos deve ter 
intencionalidade por parte do professor e não apenas serem utilizados para tornar a aula mais 
divertida, prazerosa e atraente. Pois, como afirma a literatura científica estudada, os recursos 
didáticos servem para auxiliar o professor no processo de ensino e de aprendizagem. Mesmo 
que as análises estejam, ainda, sendo realizadas, já indicam a necessidade de recuperarmos a 
dimensão instrutiva da escola, consolidando assim, uma proposta de educação matemática 
fundamentada na perspectiva histórico-cultural. 
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Introdução 

 

A presente pesquisa, que caracteriza-se como bibliográfica e qualitativa, objetiva 

averiguar de que forma os recursos didáticos estão sendo utilizados no ensino de matemática 

pelos professores dos anos iniciais do ensino fundamental, bem como sua relação com o 

processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos.  Para tanto, fundamentou-se na Teoria 

Histórico-cultural para analisar os trabalhos publicados nos anais do XI ENEM - Encontro 

Nacional de Educação Matemática, realizado no ano de 2013, por ser um evento brasileiro de 

grande importância na área de Educação Matemática. 

O texto está organizado em duas partes: a primeira tece considerações sobre a 

organização do ensino de matemática e os recursos didáticos, e a segunda descreve os 

procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, bem como apresenta as análises 

parciais, visto que, a mesma ainda está em andamento. Por fim, destaca-se algumas 

considerações finais. 

A organização do ensino de matemática e os recursos didáticos 

A Matemática surgiu na antiguidade a partir das necessidades da vida diária e, com o 

passar do tempo tornou-se uma das principais ciências, a qual reflete as leis da natureza e 

constitui-se em ferramenta para compreender e transformar o mundo que nos rodeia. 

(FIORENTINI, 1995).  

Diante da importância desta ciência, pesquisadores e estudiosos têm buscado 

 diferentes modos de conceber  o ensino da matemática, a fim de compreender as relações e 

interações dos seres humanos na aprendizagem deste campo do saber. Nesse sentido, os 

pesquisadores buscam métodos que se contraponham ao ensino da matemática que prioriza o 

método mecânico e a repetição e, portanto, concebem o conteúdo como algo pronto e 

acabado.    

Essa forma de engendrar o ensino de matemática é destituída de sentido e significado 

para o aluno, o que resulta na concepção de que essa disciplina é complexa e de difícil 

entendimento. Para  Fiorentini e Miorim (1990, p. 5) esse pressuposto se materializa na escola 

numa dinâmica em que 
 

 [...] o aluno não consegue entender a matemática que a escola lhe ensina, muitas 
vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, sente 
dificuldades em utilizar o conhecimento “adquirido”, em síntese, não consegue 



 

efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental importância. O professor [...] 
não consegue alcançar resultados satisfatórios junto a seus. (FIORENTINI; 
MIORIM, 1990, p. 5). 

 
Nesse sentido, o aluno não se apropria das máximas produções humanas e não 

compreende que o conhecimento matemático é instrumento produzido pelos homens para a 

satisfação das suas necessidades.  Isto porque, ao tomarmos como referência a Teoria 

Histórico-cultural, a matemática passa a caracterizar-se como linguagem, ferramenta 

simbólica e produto cultural e, portanto, pode ser considerada ferramenta criada pelo homem 

para satisfazer suas necessidades instrumentais e integrativas. (MOURA, 2007).  

Tais conhecimentos matemáticos, produzidos e sistematizados no decorrer do 

desenvolvimento da humanidade, torna-se a ferramenta fundamental para que os sujeitos se 

integrem ao universo cultural e social e, ainda, como indivíduos desenvolvidos, promovam o 

desenvolvimento da sociedade. Como afirma Moura (2007, p.3): 

 
A Matemática, como produto das necessidades humanas, insere-se no conjunto dos 
elementos culturais que precisam ser socializados de modo a permitir a integração 
dos sujeitos para lhes possibilitar o desenvolvimento pleno como indivíduo, que de 
posse de instrumentos simbólicos estará potencializado e capacitado para permitir o 
desenvolvimento do coletivo. 
 

Contudo, mesmo que a matemática esteja presente no universo da criança antes 

mesmo de seu ingresso na escola, isto não é suficiente para que ela se aproprie desse 

conhecimento. Para isso, deve-se efetivar a mediação cultural dos conhecimentos 

matemáticos. O trabalho educativo deve colocar a criança diante do movimento de 

apropriação dos conceitos, a partir da definição dos elementos que deverão ser apropriados e 

dos meios pelos quais se alcançará esse objetivo. 

A criança desde pequena mantém contato com a matemática, nas atividades que 

realiza, embora não tenha ciência dos conteúdos matemáticos sistematizados, e faz isso 

quando classifica o objeto, ao reconhecer quantidades, ao relacionar eventos no espaço e no 

tempo, ao se apropriar das noções de grandeza, comprimento e outras. Mas, somente a escola 

que possibilita a inter-relação do conhecimento cotidiano com o sistematizado. 

Sendo a escola o lugar social para que a criança se aproprie dos conhecimentos 

produzidos historicamente, cabe a ela, juntamente com o professor, organizar a ação 

pedagógica com intencionalidade. Porém, o professor encontra dificuldades para planejar 

atividades que contribuam para o processo de ensino e de aprendizagem da matemática, de 

modo a possibilitar a apropriação de seus conceitos.  



 

Fiorentini e Miorim (1990) apontam que os recursos didáticos podem ser uma 

possibilidade de qualificar e transformar o ensino de matemática, a fim de viabilizar a 

apropriação dos conhecimentos por parte dos alunos. 

Para Cerqueira e Ferreira (2007, p.1) os recursos didáticos são todos 

 
 [...] os recursos físicos, utilizados com maior ou menor freqüência em todas as 

disciplinas, áreas de estudo ou atividades, sejam quais forem as técnicas ou métodos 
empregados, visando auxiliar o educando a realizar sua aprendizagem mais 
eficientemente, constituindo-se num meio para facilitar, incentivar ou possibilitar o 
processo ensino-aprendizagem. 

 
No entanto, Fiorentini e Miorim  (1990), afirmam que os professores desconhecem a 

importância dos recursos didáticos, como os jogos e materiais manipuláveis, para o ensino e 

aprendizagem da matemática e, ainda, como e em que momento devem ser utilizados. 

Os jogos e os materiais manipuláveis, do mesmo modo que a ação pedagógica,  

devem ser utilizados com intencionalidade por parte do professor, uma vez que os mesmos 

apenas auxiliam o processo de ensino e de aprendizagem, mas,  o que garantirá ou não ao 

aluno o desenvolvimento das funções psicológicas superiores4, são as ações de ensino 

planejadas pelo professor.  

Nessa perspectiva, a utilização de materiais sem intencionalidade, somente por ser 

atraente e divertido, não garante a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. No caso do 

recurso didático jogo, Moura  (1992, p.47-48) esclarece que 
 

 O jogo como objeto, como ferramenta do ensino, da mesma forma que o conteúdo, 
carece de uma intencionalidade. Ele, tal qual o conteúdo, é parte do projeto 
pedagógico do professor. Ao utilizar o jogo como objeto pedagógico, o professor já 
tem eleita (ou deveria ter) uma concepção de como se dá o conhecimento. Esta 
concepção tem como elementos principais o papel reservado à interação como fator 
de desenvolvimento e as ideias de que o conhecimento evolui, de que o ensino deve 
ser lúdico e de que o objetivo final é o conceito científico. 

 
Nesse sentido, o professor deve inserir a ludicidade e interação entre os pares no 

trabalho pedagógico com seus alunos, uma vez que é, também, a partir desses elementos que 

os alunos terão a oportunidade de adquirir conhecimentos científicos de forma efetiva. Sendo 

assim, o professor, ao organizar o ensino, deve ter ciência de que os recursos servem de 

subsídio para auxiliar o aluno na apropriação de determinado conceito.  

                                                
4 De acordo com Vygotsky (1989) as funções psicológicas superiores são aquelas funções mentais que 
caracterizam o comportamento consciente do homem - atenção voluntária, percepção, memória, linguagem e 
pensamento. São, portanto, de origem sócio-cultural. 



 

Portanto, é de extrema importância que professor tenha a clara compreensão do que 

pretende ensinar, para que o aluno, de fato, aprenda. Mas, uma aprendizagem que 

contraponha a ideia de repetir, de memorizar e de “fazer só por fazer”, isto é, diferente da 

aprendizagem mecânica. A organização do ensino precisa oportunizar um aprender no qual o 

aluno participe, pense, questione, argumente e reelabore o saber produzido historicamente, 

para, assim ter plenas condições de se relacionar e transformar a realidade.  

Procedimentos metodológicos 

A metodologia aplicada apresenta natureza qualitativa e abordagem bibliográfica e, 

portanto, envolve o levantamento dos trabalhos relacionados ao uso dos recursos didáticos 

para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, publicados e divulgados 

no evento “Encontro Nacional de Educação Matemática” (ENEM). Este evento nacional é 

reconhecido por sua grande relevância nos estudos e nas pesquisas da área de Educação 

Matemática, sendo classificado como Qualis A15. Justamente por isso, foi escolhido como 

fonte de dados para a pesquisa.  

Por se tratar de um trabalho de conclusão de curso, analisou-se somente os artigos 

publicados no XI ENEM, que aconteceu na cidade de Curitiba, estado Paraná no ano de 2013, 

em comemoração aos 25 anos da criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), organizadora do evento. 

O XI ENEM organizou os trabalhos em 4 eixos, nos quais eram subdivididos em 

subeixos. Os trabalhos referente ao tema desta pesquisa - possíveis contribuições dos recursos 

didáticos no processo de ensino e de aprendizagem da matemática nos anos do ensino 

fundamental - encontravam-se no eixo 1, “Práticas Escolares”. Esse eixo apresentava a 

seguinte descrição em sua ementa: 

 
O eixo Práticas Pedagógicas privilegia propostas que tenham referência direta no 
dia-a-dia das salas de aula tanto da educação básica quanto da educação superior. 
Desse modo, em boa medida, receberá trabalhos que se vinculem mais intimamente 
às experiências trazidas do cotidiano das instituições educacionais com o ensino e 
aprendizagem da Matemática. (XI ENCONTRO..., 2013). 

 

                                                
5 Qualis é um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação no que se 
refere aos artigos publicados em periódicos científicos. A classificação dos periódicos é realizada pelas áreas de 
avaliação e passa por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da 
qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. 



 

Este eixo era formado por oito (08) subeixos e, um deles era intitulado “Recursos 

Didáticos e Educação Matemática”, foco principal dessa pesquisa. No entanto, como os 

trabalhos não estavam separados por subeixo selecionou-se os 810 trabalhos pertencentes ao 

eixo 1.  

 Com o intuito de identificar os trabalhos que pertenciam ao subeixo em questão, 

realizou-se a leitura dos títulos dos trabalhos e, a partir de palavras-chave como: “recursos”, 

“calculadora”, “materiais manipuláveis”, “jogos”, “laboratório de matemática”, “gincana”, 

“material dourado”, “quadro valor de lugar”, “blocos lógicos”, “ábaco”, “logo”, “software”, 

entre outras; classificou-se 338 pertencentes ao subeixo “Recursos Didáticos e Educação 

Matemática”.  

Nos 338 trabalhos aplicou-se um filtro com a palavra-chave “anos iniciais” e, desse 

modo, restaram um total de 36 trabalhos que, a principio, tratavam do uso dos recursos 

didáticos no ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Tais trabalhos 

foram salvos em PDF6, para que fosse possível realizar a análise em todos os trabalhos.  

Os 36 trabalhos foram organizados num quadro que continha as seguintes categorias: 

título, tipo de estudo, conteúdo, recursos e referencial teórico. Assim, foi possível selecionar 

aqueles que faziam referência aos recursos: ábaco, blocos lógicos, material dourado e quadro 

valor de lugar, uma vez que estes são os recursos mais utilizados pelo professores no ensino 

de matemática para crianças no início do processo de escolarização. Foi possível, ainda, 

identificar quais trabalhos adotavam o referencial teórico Histórico-cultural.  

As categorias recursos e referencial teórico totalizaram 18 artigos que serão lidos na 

íntegra, a fim de desvendar se a forma como o recurso foi utilizado em cada um dos trabalhos 

contribuiu ou não para a aprendizagem do aluno, ou se apenas serviu de instrumento atrativo e 

motivador.  

Considerações Finais 

Com objetivo de destacar a maneira que recursos didáticos estão sendo empregados 

pelos professores no ensino de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, bem 

como sua relação com o processo de ensino e de aprendizagem, é que se iniciou a presente 

pesquisa. 

                                                
6 Portable Document Format (Formato Portátil de Documento) - formato de arquivo criado pela empresa Adobe 
Systems para que qualquer documento seja visualizado, independentemente de qual tenha sido o programa que o 
originou. 



 

 Mediante as análises realizadas até o momento, uma vez que a pesquisa encontra-se 

em execução, foi possível compreender que a utilização de recursos didáticos deve ter 

intencionalidade por parte do professor e não apenas serem utilizados para tornar a aula mais 

divertida, prazerosa e atraente. Pois, como afirma a literatura científica estudada, os recursos 

didáticos servem para auxiliar o professor no processo de ensino e de aprendizagem.  

Mesmo que as análises estejam, ainda, sendo realizadas, já indicam a necessidade de 

recuperarmos a dimensão instrutiva da escola, consolidando assim, uma proposta de educação 

matemática fundamentada na perspectiva histórico-cultural.  
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