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Resumo 
 
A partir de observações realizadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência (PIBID), numa classe especial com cinco alunos que apresentam deficiência 
intelectual, foi possível identificar a necessidade que os mesmos possuem ao compreender o 
processo de troca, o sistema monetário e as relações que se estabelecem entre eles. Diante da 
constatação das necessidades das crianças fez-se necessário o desenvolvimento de atividades 
de ensino a fim de possibilitar a compreensão do conceito de troca pelos alunos desta classe 
participante do PIBID, cumprindo, também, uma das exigências do programa, que é a 
elaboração e desenvolvimento de projetos de intervenção junto às escolas parceiras. O 
objetivo do presente texto consiste em descrever o projeto de intervenção, ainda em 
andamento. Desse modo, o mesmo intenciona desenvolver, por meio de atividades teóricas e 
práticas, a compreensão do sistema monetário, isto é, para que serve e como deve ser 
empregado, de modo que os alunos se apropriem do valor material e do conceito de troca. 
Pretende, ainda, possibilitar a aprendizagem das operações de adição e subtração, envolvidas 
nos processos de troca e nas relações de compra e venda. Mesmo que o projeto ainda esteja 
em execução, já é possível perceber o envolvimento efetivo dos alunos nas atividades 
propostas. Tal fato referenda o que diz a literatura, ou seja, que as situações emergentes do 
cotidiano desencadeiam a aprendizagem e incitam a necessidade de se apropriar dos conceitos 
matemáticos, uma vez que as ações são direcionadas na busca da solução do problema. 
Esperamos atingir o objetivo proposto no projeto em sua totalidade, qual seja: possibilitar aos 
alunos a compreensão do conceito de troca e sua relação com o sistema monetário, bem como 
as operações aritméticas de adição e subtração. 
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Introdução 

A partir de observações realizadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência (PIBID), numa classe especial com cinco alunos que apresentam deficiência 

intelectual, foi possível identificar a necessidade que os mesmos possuem ao compreender o 

processo de troca, o sistema monetário e as relações que se estabelecem entre eles. 

Diante da constatação das necessidades das crianças fez-se necessário o 

desenvolvimento de atividades de ensino a fim de possibilitar a compreensão do conceito de 

troca pelos alunos desta classe participante do PIBID, cumprindo, também, uma das 

exigências do programa, que é a elaboração e desenvolvimento de projetos de intervenção 

junto às escolas parceiras. 

É fundamental para a vida de cada sujeito aprender o valor monetário, pois permeia 

todas as situações de troca do cotidiano, como compra de alimentos, de mercadorias e bens 

que estão constantemente presentes na vida do ser humano e interferem diretamente nas suas 

relações. É, portanto, um mecanismo que é utilizado para atender as necessidades humanas no 

decorrer da história. 

Sendo assim, é imprescindível que o aluno vivencie experiências que leve-os à 

compreensão do valor material para a vida, pois sem tal conhecimento torna-se difícil  se 

relacionar no mundo. 

Desse modo, o presente projeto, ainda em andamento, intenciona desenvolver, por 

meio de atividades teóricas e práticas, a compreensão do sistema monetário, isto é, para que 

serve e como deve ser empregado, de modo que os alunos se apropriem do valor material e do 

conceito de troca. Pretende, ainda, possibilitar a aprendizagem das operações de adição e 

subtração, envolvidas nos processos de troca e nas relações de compra e venda. 

A necessidade humana da troca e criação do sistema monetário 

No início da civilização, as relações humanas de sobrevivência se davam por meio de 

caça, pesca entre outras atividades. Nesse período não havia posses individuais, por isso não 

era preciso contabilizar o que era produzido. Com o passar do tempo o homem foi 

descobrindo que era possível alimentar-se pelo cultivo e, a partir daí nasce um novo modo de 

vida, com terras cultivadas, aumento das tribos, e a necessidade de organização. 

Segundo Toledo (2009), a concepção de número veio por meio da experiência com 

conjuntos de correspondência biunívoca. Mas, ao longo do tempo, essa forma de contagem 



 

não era mais suficiente, pois as quantidades do que era produzido aumentaram. O valor 

numérico, portanto, surge a partir da necessidade de troca e organização entre os povos. 

Por esse motivo foram estabelecidas regras para um melhor funcionamento das 

relações de troca dos produtos e materiais que eram produzidos, sendo estas responsáveis por 

regular o valor de cada produto. Sendo assim, com a necessidade de valoração das coisas que 

eram produzidas, foram criados sistemas de trocas que possibilitaram identificar as grandes 

quantidades de produtos, ou seja, o sistema monetário. (SOARES, 2010). 

Nesse sentido, o sistema monetário surge a partir da evolução da humanidade em suas 

relações de troca. Com o aumento das civilizações, aumentaram, também, o comércio. Para 

que as trocas não se tornassem injustas foi criado à moeda, a qual atribuía determinado valor a 

cada produto. No decorrer do tempo, o sistema monetário passou por diversas modificações 

para atender as necessidades humanas. Sendo assim, cada país foi se adequando de acordo 

com realidade de sua economia. 

O contato com os números na vida do ser humano ocorre desde muito cedo, antes 

mesmo de entrar em contato com o conhecimento científico, o qual é transmitido por meio do 

sistema escolar de ensino. É fundamental que, na aquisição do conhecimento numérico, o 

aluno faça a relação da utilização deste nas diversas situações da vida, não apenas codificar e 

decodificar. 

O papel do professor é transmitir informações que se transformam em conhecimento, à 

mesma medida que conduz o aluno à reflexão e ao raciocínio. Sendo assim, é fundamental 

para o ensino da matemática que o professor possibilite a construção de conhecimento e o 

desenvolvimento do pensamento pelos alunos. (STAREPRAVO, 2009). 

Umas das maneiras de se trabalhar os conceitos matemáticos de forma a desenvolver 

as habilidades, argumentação e raciocínio lógico, é por meio de jogos. Os jogos têm a função 

de promover situações de prazer e aprendizagem. Os jogos matemáticos devem ter como base 

o lúdico, trabalhando a imaginação, a capacidade de abstração, a autonomia e interação social. 

(SMOLE, DINIZ, CANDIDO, 2007). 

Sobre a importância dos jogos na organização do ensino, SMOLE, DINIZ e 

CANDIDO apontam que: 

 
Por permitir ao jogador controlar e corrigir seus erros, seus avanços, assim como 
rever suas respostas, o jogo possibilita a ele descobrir onde falhou ou teve sucesso e 
por que isso ocorreu. Essa consciência permite compreender o próprio processo de 
aprendizagem e desenvolver a autonomia para continuar aprendendo. (2007, p.12). 
 



 

Portanto, por meio dos jogos o aluno irá se deparar com situações-problema, as quais o 

levará a buscar possibilidades para solucioná-las, reduzindo o efeito dos erros e fracassos, 

permitindo, assim, que o aluno desenvolva iniciativa e autoconfiança.  

Nesse projeto os jogos serão trabalhados com os alunos para problematizar situações 

emergentes do cotidiano6, possibilitando uma melhor compreensão e apropriação das relações 

de troca estabelecidas em nossa sociedade. 

Etapas de desenvolvimento do projeto 

O Projeto de Intervenção foi organizado considerando as etapas de desenvolvimento, a 

saber: 

• Relato de experiências que os alunos têm no seu dia a dia ao lidar com questões que 

envolvem o dinheiro. 

• Listagem de “palavras de dinheiro”, uma ideia dos conhecimentos sociais que as 

crianças tiveram com o dinheiro.  

• Apresentação das cédulas e moedas que são utilizadas em nosso país, por meio de 

cartazes com seus respectivos nomes.  

• Exposição dos produtos presentes no cotidiano, de maneira que possam compreender 

que tais produtos precisam ser comprados para que possamos nos utilizar deles. 

Também os valores respectivos de cada produto. Visando a relação dos valores dos 

produtos com o dinheiro, e a necessidade do homem de utilizar-se de tal meio para a 

sobrevivência em sociedade. 

• Confecção de convites para a dramatização da história sobre o dinheiro. 

• Dramatização com fantoches da história do dinheiro e história do dinheiro no Brasil. 

• Contação interativa da história “Como se fosse dinheiro”, da autora Ruth Rocha, o qual 

trata das relações de troca e a diferenciação dos valores de cada produto, também a 

necessidade de aprender a utilizar o dinheiro corretamente. 

• Produção de panfletos feitos pelos alunos. 

• Distribuição de fichas coloridas para aplicar valores para compras. 

• Apresentação do cartão de crédito e sua função. 

                                                
6Situações emergentes do cotidiano são definidas por Moura et al (2010) como situação desencadeadora de 
aprendizagem que incita a necessidade de se apropriar dos conceitos, sendo que as ações sejam direcionadas na 
busca da solução do problema. 



 

• Jogo monetário com garrafa pet: O aluno receberá pequenas argolas. Deverá acertar 

as argolas nas garrafas pets. Nas garrafas serão coladas cédulas de diferentes valores. 

Assim, ao final dos arremessos, aquele aluno que tiver mais pontuação em dinheiro 

vence. 

• Tabuleiro das contas: cada participante irá tirar um papel de dentro da caixa, nesse 

papel terá os produtos com valores para somar. O participante deverá acertar o resultado 

da soma corretamente para avançar as casas. Aquele que chegar primeiro vence o jogo. 

• Jogo dos pontos: o aluno receberá um prato com numeral escrito nas argolas, as quais 

estarão coladas no prato. O aluno deverá passar uma bolinha pelas argolas. Ao final o 

aluno irá somar sua pontuação, e aquele que tiver pontuação maior vence o jogo. 

• Mercadinho: os alunos receberão valores em “dinherinho” para ir ás compras. Cada um 

dos alunos passará pelo caixa. Assim todos poderão participar do processo de compra e 

venda. 

Considerações finais 

É fundamental para a vida de cada sujeito a compreensão do valor monetário, pois o 

mesmo está presente em todas as situações de troca do cotidiano. Estamos cercados por  

textos de todos os gêneros nas mais diferentes situações e contextos sociais e, também por 

números em nosso cotidiano. Com eles organizamos nossas ações sobre o mundo de modo 

apropriado e eficiente. Desde a infância até a vida adulta lidamos com números para 

quantificar, comparar, medir, identificar, ordenar, operar nas mais diversas situações e com os 

mais diferentes propósitos. Assim torna-se imprescindível a compreensão do valor monetário 

e o conceito de troca, pois interferem diretamente nas relações da vida humana. 

Mesmo que o projeto ainda esteja em execução, já é possível perceber envolvimento 

efetivo dos alunos nas atividades propostas. Tal fato referenda o que diz a literatura, ou seja, 

que as situações emergentes do cotidiano desencadeiam a aprendizagem e incitam a 

necessidade de se apropriar dos conceitos matemáticos, uma vez que as ações são  

direcionadas na busca da solução do problema. 

Esperamos atingir o objetivo proposto no projeto em sua totalidade, qual seja: 

possibilitar aos alunos a compreensão do conceito de troca e sua relação com o sistema 

monetário, bem como as operações aritméticas de adição e subtração. 
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