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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo mapear as contribuições apresentadas pelas 

pesquisas em periódicos científicos brasileiros no período de 2011 a 2020 sobre a 

temática ‘Grandezas e Medidas’ com foco nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Para alcançar nosso objetivo optamos pelo estudo do tipo Estado da 

Arte. O estudo abrangeu artigos nacionais publicados em revistas eletrônicas 

dentro do período pré-estabelecido. A coleta de dados inicial foi feita por meio de 

um levantamento bibliográfico dos artigos no Portal de Periódicos da CAPES e no 

portal do Google Acadêmico. No âmbito global das duas bases de dados referidas 

foram selecionados treze artigos científicos para análise. Como resultados 

ressaltamos que grande parte dos artigos (76,92%) se situaram no período em que 

houve a promulgação da Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017). Ainda, 

percebemos que 38,46% das publicações são de revistas localizadas na região 

Sudeste, seguido de 30,78% da região Sul, acompanhado de 15,38% da região norte 

e número idêntico da região Nordeste. Dentre os sujeitos de pesquisa mais 

recorrentes encontramos que 50% das pesquisas se focaram em pesquisas 

envolvendo pessoas (alunos, licenciandos e professores em exercício), seguido de 

análise em documentos curriculares mais recentes na educação brasileira (28,58%). 

Ainda, o foco na epistemologia, avaliação e situações propositivas tem, cada um, 

apenas 7,14%. Com relação as abordagens teóricas, levantamos que 3,6% 

envolveram o item ‘Avaliações’, 10,7% versaram sobre a ‘Formação de 

Professores’, 14,3% situaram ‘Documentos Curriculares’, 21,4% consideraram 

aspectos da ‘Epistemologia e/ou História da Matemática’ e, por último, 50% 

versam sobre a ‘Didática da Matemática’. Deste modo, o Estado de Arte 

envolvendo Grandezas e Medidas se mostrou um fator preocupante sobre a 

pequena quantidade de pesquisas, mas poderá auxiliar os futuros trabalhos em torno 

do tema. 

 

 
Palavras- chave: Grandezas e Medidas. Estado da Arte. Periódicos Científicos. 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 



Abstract 

This work aimed to map the contributions presented by research in Brazilian 

scientific journals in the period from 2011 to 2020 on the theme ‘Quantities and 

Measures’ with a focus on the early years of Elementary School. To achieve our 

goal, we opted for the State of the Art type study. The study covered national 

articles published in electronic journals within the pre-established period. The 

initial data collection was done through a bibliographic survey of the articles on 

the CAPES Journal Portal and on the Google Scholar portal. In the global scope 

of the two databases mentioned, thirteen scientific articles were selected for 

analysis. As a result, we emphasize that a large part of the articles (76.92%) were 

located in the period in which the National Common Curricular Base was 

promulgated (Brazil, 2017). Still, we noticed that 38.46% of the publications are 

from magazines located in the Southeast, followed by 30.78% from the South, 

followed by 15.38% from the North and an identical number from the Northeast. 

Among the most recurrent research subjects, we find that 50% of the researches 

focus on research involving people (students, graduates and professors in practice), 

followed by analysis in the most recent curriculum documents in Brazilian 

education (28.58%). Still, the focus on epistemology, evaluation and propositional 

situations had, each, only 7.14%. Regarding theoretical approaches, we found that 

3.6% involved the item 'Assessments', 10.7% dealt with' Teacher Education ', 

14.3% placed' Curricular Documents', 21.4% considered aspects of ' Epistemology 

and / or History of Mathematics' and, finally, 50% deal with 'Didactics of 

Mathematics'. In this way, the State of Art involving Quantities and Measures 

proved to be a worrying factor about the small amount of research, but it may help 

future works on the theme. 

 

 
Keywords: Quantities and Measures. State of Art. Scientific Journals. Early Years 

of Elementary School. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Desde o início da trajetória como aluna nas escolas municipais do interior 

do estado de São Paulo a Matemática me despertava um interesse que se diferia das 

demais disciplinas. Os números e suas operações me acompanhavam mesmo após 

o término das aulas, nas brincadeiras em casa e a vontade de me tornar professora 

para ensinar tudo o que eles poderiam oferecer para meus alunos se manifestou de 

maneira natural ao longo da vida. 

Após a conclusão do Ensino Médio em 2011 ingressei no curso de 

Matemática da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), 

campus de São José do Rio Preto e no segundo ano optei pela licenciatura. Apesar 

de todo o esforço, percebi que os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de 

estudos em escolas públicas ainda não seriam suficientes como base para as 

disciplinas do curso de Licenciatura. Assim, as revisões de conteúdo do ensino 

básico dividiam espaço com os estudos mais aprofundados da graduação. 

Os anos de graduação me possibilitaram, além do contato mais profundo 

com a Matemática a possibilidade de participação em projetos voltados para a 

discussão da psicologia da educação em encontros de formação continuada de 

professores de diversas áreas. Nestes, pude ampliar a minha visão sobre o processo 

de ensino e as dificuldades enfrentadas por professores e alunos. 

Com o término da graduação no ano de 2015, assim como muitos recém 

formados, me senti desorientada em que direção seguir e as oportunidades que 

levaram a me tornar professora particular, lecionando Matemática e Física para 

alunos no contraturno das aulas. O trabalho realizado de maneira individual e 

focado em um único conteúdo por aula não me proporcionou a experiência de 

trabalho com salas de aulas, em que encontramos diversos alunos com dificuldades 

diferentes dentro de um mesmo espaço físico. 

No ano de 2017 ingressei como professora de duas turmas de nono ano em 

uma escola municipal do interior do Estado de São Paulo e consegui perceber, 

desde as primeiras aulas, as dificuldades dos alunos em relação à Matemática, de 

uma maneira geral, e o estranhamento por parte dos alunos quando as aulas fugiam 

do modelo tradicional de resolução de exercícios do livro didático e correções na 
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lousa. 

No ano de 2018 ingressei como professora da Prefeitura Municipal da 

cidade de São Paulo e pude perceber algumas diferenças entre o ensino no interior 

e na capital. Independentemente da localidade, as dificuldades e os discursos de 

‘Matemática é difícil’ e ‘Não vou usar isso para nada’ permaneciam inalterados. 

Em 2019 assumi as aulas de Informática Educativa e foi meu primeiro 

contato com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O trabalho nas aulas 

muitas vezes remetia a conteúdos de outras disciplinas aliados a tecnologia. As 

observações voltadas com mais atenção para o campo da Matemática 

demonstravam uma dificuldade em trabalhos que envolviam qualquer tipo de 

medida e a resistência dos alunos em relação à utilização de objetos de medida não 

convencionais, além da insegurança demonstrada nas conversas por professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental para tratar do tema de maneira mais 

aprofundada, uma vez que muitas delas não o dominavam. 

Com o ingresso no mestrado na Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) no segundo semestre de 2019, ainda sem um tema de pesquisa 

definido, a disciplina de Temas e Pesquisas em Educação Matemática ministrada 

pelo meu orientador apresentou diversas possibilidades de pesquisa entre elas o 

estudo das Grandezas e Medidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que já 

me inquietava no exercício do meu trabalho como professora. O presente projeto 

de pesquisa que desenvolvemos foi uma extensão de estudos do grupo de pesquisa 

que se concentra em temas no entorno do ensino e aprendizagem na escolaridade 

básica.1 

Neste bojo, nos interessamos em investigar a seguinte questão de pesquisa: 

Quais as contribuições que os periódicos científicos brasileiros publicados entre os 

anos de 2011 e 2020 apontaram sobre a temática das Grandezas e Medidas para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Delimitamos o período de pesquisa entre os anos de 2011 e 2020, 

constituindo um período de uma década com alterações significativas nas 

 
1 O projeto de pesquisa está registrado no CAAE 03483318.3.0000.5505 e CEP nr. 

1371.0080.11/2018. 
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orientações para o ensino em geral, como por exemplo, a promulgação da Base 

Nacional Comum Curricular. 

Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo mapear as 

contribuições apresentadas pelas pesquisas em periódicos científicos brasileiros no 

período de 2011 a 2020 sobre a temática ‘Grandezas e Medidas’ com foco nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

O trabalho foi organizado em três capítulos. O primeiro apresenta a 

‘Justificativa e Problemática’ de nossa pesquisa com a importância das Grandezas 

e Medidas, que perpassou um olhar na História da Matemática com as evoluções 

da maneira de medir ao longo tempo e suas contribuições para outros campos da 

Matemática, levantamento do tema nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na 

Base Nacional Comum Curricular que orientam o trabalho com o tema desde os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, a revisão de literatura com pesquisas que 

resultaram em dissertações envolvendo as Medidas e as Grandezas, pautadas na 

potencialidade do tema em trabalhos teóricos e envolvendo sujeitos de pesquisa 

como alunos e professores  e uma breve perspectiva epistemológica envolvendo as 

Grandezas e Medidas com algumas definições que perpassam pelo tema como as 

diferenças entre as grandezas discretas e contínuas. 

No segundo capítulo apresentamos a ‘Pesquisa Empírica’, onde foi 

explicada a metodologia do Estado da Arte escolhida para a pesquisa, com o intuito 

de mapear as pesquisas descritas em periódicos científicos sobre o tema com o foco 

nos anos iniciais,  as escolhas e os procedimentos metodológicos utilizados 

anteriormente ao processo de coleta de dados dos artigos científicos nos dois 

bancos de dados (Periódicos CAPES e Google Acadêmico). 

Por último, foram apresentadas as conclusões, com dados coletados nos 

artigos analisados como as regiões das revistas que publicaram os artigos, os anos 

que concentram mais publicações, os sujeitos de pesquisa dos artigos e por fim, as 

conclusões feitas a partir dos dados analisados, constituindo as nossas 

considerações finais. 
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2 JUSTIFICATIVA E PROBLEMÁTICA 

Neste capítulo apresentamos alguns elementos que permitiram justificar e 

construir a problemática de nossa pesquisa. 

Segundo autores como Morais e Teles (2014), Lima e Bellemain (2010) e 

Santos e Teles (2011) destacam que o tema das Grandezas e Medidas apresentam 

grande associação e aplicabilidade com diversas áreas como, por exemplo, nas 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas, auxiliando em medições e comparações 

de grandezas, além de se constituir como um instrumento relevante para 

compreensão do mundo e da realidade dos estudantes. 

A forte presença de situações cotidianas envolvendo as Grandezas e 

Medidas pode levar ao pensamento equivocado da facilidade ou simplicidade em 

se trabalhar os conceitos referentes a este campo na sala de aula, restringindo ao 

trabalho apenas com situações do cotidiano desprovidos dos conceitos com forte 

presença nas Grandezas e Medidas, como destacado no trecho a seguir: 

Tudo indica que apenas a exploração de situações do cotidiano sem 

aprofundamento conceitual não garante a aprendizagem das grandezas e 

medidas. É preciso extrapolar o senso comum e planejar situações didáticas 

que abordem aspectos conceituais delicados no campo das grandezas e 

medidas. Além do mais, a simplicidade conceitual dos conteúdos de grandezas 

e medidas é somente aparente (MORAIS; TELES, 2014, p. 13). 

 

Os Princípios e Standars2 para a exploração das medidas destacadas no 

National Council of Teachers of Mathematics 3(2000) indicam que os currículos 

escolares da Matemática deveriam ser concebidos de forma que os alunos possam 

compreender que os objetos tem atributos mensuráveis, que existem unidades, 

sistemas de medidas e os processos de medição padronizados e não-padronizados, 

assim como utilizem técnicas e ferramentas para efetivar medidas. 

Em sua tese, Cunha (2008) descreve sobre a importância do entendimento do 

conceito de medidas para os professores nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

além de sua relevância em conjunto com as grandezas, demonstrada por diversos 

autores nas pesquisas de Educação Matemática como conceitos que podem 

 
2 Tradução: Padrões 

 
3 Tradução: Conselho Nacional de Professores de Matemática, uma organização Matemática que se situa nos 

Estados Unidos da América, fundada em 1920, com contribuições e orientações para o trabalho do professor. 
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contribuir para formação do pensamento numérico. Acreditamos que a discussão 

de ambos os conceitos nas pesquisas relacionadas a escolaridade básica, com o 

objetivo de que seus resultados cheguem ao professor por meio da formação inicial 

ou cursos de formação continuada se torna necessário para apropriação de tais 

conceitos.  

Diante da importância do tema buscamos responder a seguinte questão de 

pesquisa: Quais as contribuições que os periódicos científicos brasileiros 

publicados entre os anos de 2011 e 2020 apontaram sobre a temática das Grandezas 

e Medidas para os anos iniciais do Ensino Fundamental? 

A seguir passamos a descrever uma caracterização inicial de cunho histórico 

sobre as Grandezas e Medidas. 

 

2.1 Grandezas e Medidas: Um olhar através da História da Matemática 

 
A importância histórica do tema e suas concepções matemáticas são 

descritas por diversos autores, entre eles Hogben (1958), Boyer (1974) e Eves 

(1995). 

Desde a antiguidade o ser humano se depara com situações em que necessita 

contar e medir, conforme destaca Brolezzi (1996). Nas civilizações mais antigas 

sem dispor de nenhum sistema padronizado para realizar as medições, utilizavam 

para as medidas referências às medidas do corpo humano. Silva (2004) acredita 

que para suprir suas necessidades, em relação às medidas, o homem se utilizou de 

uma característica intrínseca, já que a “[...] ação de medir é uma faculdade inerente 

ao homem, faz parte de seus atributos de inteligência” (SILVA, 2004, p.35). 

A história das medidas segue a história da humanidade, as necessidades dos 

homens em suas relações com as medidas ao longo dos anos se modificaram e, 

como consequência, os procedimentos e instrumentos utilizados acompanharam 

tais mudanças. Ainda: 

[...] a história das medidas acompanha a história da humanidade, e que as 

modificações nos processos de medida, na escolha dos padrões e instrumentos 

de medida acontecem devido às mudanças do modo de vida dos homens, de 

suas necessidades, de suas relações com o Estado, do seu desenvolvimento 

político-social e das suas lutas pela conquista de novos valores (MORAES, 

2008, p. 48). 
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Acompanhar o desenvolvimento histórico das medidas e dos 

conhecimentos matemáticos empregados em situações que diferem das utilizadas 

atualmente, nos possibilita entender também a transformação dos homens perante 

a sociedade em que vive e sua busca por novas percepções do mundo. 

As primeiras medições aconteciam de maneira intuitiva seguidas pela 

utilização de partes do corpo humano como padrões, chamadas de medidas 

antropométricas, com a diferença existente nas medidas do corpo de cada pessoa a 

variação entre os resultados obtidos das medidas eram consideráveis. 

Segundo Paula (2010), os egípcios já se utilizavam das partes do corpo para 

realizar suas primeiras medições, entre outras a medida da distância entre o 

cotovelo e o dedo médio chamada de cúbito ou côvado4 e que com a necessidade 

de padronização foram transformadas em divisões em pedras de granito ou 

madeira. Apesar da padronização o cúbito ou côvado possuía valores diferentes 

em povos diferentes, o que dificultava a comunicação entre os povos. 

A utilização de sistemas diferentes de medidas em cada lugar passou a se 

tornar um fator de dificuldades nas relações entre os povos. Assim, a necessidade 

de uma padronização se tornou cada vez mais presente para evolução do comércio 

e a certeza de honestidade nas trocas praticadas entre comerciantes, uma vez que 

muito se aproveitavam da falta de um sistema único para tirar vantagem nos 

negócios. 

Apesar da percepção de que um sistema único facilitaria as relações entre 

um mesmo povo e com povos mais distantes, foi somente na época da Revolução 

Francesa, em meados do século XVIII, que foi criado o metro por um grupo de 

cientistas, que seria obtida por meio per uma fração da medida de um meridiano 

terrestre. Isto culminou com a origem do Sistema Métrico Decimal, que tinha como 

unidades básicas o metro e o quilograma. 

Após várias mudanças e inclusões de outras unidades de base, em 1960 

houve a renomeação para Sistema Internacional de Unidades (SI). A partir de 

 
4 O cúbito ou côvado era uma das unidades de medida utilizada no velho Egito, a medida 

correspondia a distância entre o cotovelo e o dedo médio, se utilizando do faraó como referência. 

São encontradas menções dessa medida em textos bíblicos. 
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então, o Sistema Internacional de Unidades contaria com sete unidades de base 

(metro, quilograma, segundo ampere, kelvin, mol e candela), que correspondem as 

grandezas comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura 

termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa, respectivamente. 

Este sistema foi adotado por quase todos os países, com exceção de Mianmar, 

Libéria e Estados Unidos. 

As diversas maneiras de medir que foram aperfeiçoadas ao longo do tempo 

e progrediram com as evoluções da humanidade também contribuíram para o 

desenvolvimento da Matemática. Mais uma vez tal processo foi guiado pelas 

necessidades dos povos, sendo que as unidades utilizadas para medir no início da 

história dos povos somente compreendiam as medidas de números inteiros. Porém, 

estas não se fizeram suficientes, pois em alguns casos emergiu o registro das partes 

das unidades utilizadas, o que deu origem as frações. Percebemos a história das 

medidas: 

[...] desde os tempos mais remotos, em que técnicas mais simples eram 

suficientes para realizar tal tarefa. As diferentes civilizações sempre se 

dedicaram à comparação de grandezas. Com o tempo, os homens perceberam 

que as unidades de padrão escolhidas para realizar suas medições nem sempre 

cabiam um número inteiro de vezes. Foi necessário subdividir a unidade em 

partes iguais, e era preciso registrar as partes da unidade. Desse modo as 

medidas contribuíram para o próprio desenvolvimento da noção de número, 

sendo criados os números racionais (PAULA, 2010, p. 13 e 14). 

 

Este percurso evidencia a importância da ampliação do sistema de 

numeração, que decorreu de observações e vivências experenciadas no processo de 

medida, além de outras áreas da Matemática que também receberam contribuições 

diretas das Grandezas e Medidas como é o caso da Geometria. 

Nos dois itens seguintes passamos a delinear sobre o tema nos documentos 

de orientações curriculares brasileiros mais recentes: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que permitem um 

norte básico e necessário para o desenvolvimento dos temas do currículo da 

escolaridade básica e, em particular, daqueles que remetem ao tema das Grandezas 

e Medidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

2.2 Grandezas e Medidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
 

O tema das Grandezas e Medidas foi parte integrante dos componentes 
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curriculares dos Parâmetros Curriculares Nacionais desde os primeiros anos de 

escolaridade, principalmente relacionada à disciplina de Matemática. 

O terceiro volume dos Parâmetros Curriculares Nacionais, referente à 

disciplina de Matemática, foram publicados em 1997 e estavam destinados às 1ª a 

4ª séries (atuais 1º ao 5º ano). Neste se destaca que “[...] a Matemática deverá ser 

vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do 

seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de 

sua imaginação” (BRASIL, 1997, p. 31).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais consideraram os conteúdos em 

quatro grandes blocos: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e 

Medidas e Tratamento da Informação. Além disso, ele propunha uma análise das 

diversas maneiras de se estabelecer relações entre os blocos resultando em uma 

aula não fragmentada e que se conecta com o cotidiano dos alunos (Brasil, 1997). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) apontam o estudo do 

bloco Grandezas e Medidas desde os primeiros anos da escolaridade sem, no início, 

recorrer a formalização do conceito, mas sobretudo incentivar e favorecer a relação 

do mesmo com situações próximas as suas vivências e capazes de levar o aluno a 

utilização de instrumentos de medição. Apesar da separação dos blocos, o 

documento evidenciou que o trabalho deveria relacionar as Grandezas e Medidas 

com outros campos da Matemática, o que pode contribuir para que o aluno adquira 

maior compreensão em relação ao tema. 

O bloco das Grandezas e Medidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

foi destacado por sua fácil associação com a Matemática no cotidiano, além de sua 

presença nos outros blocos de conteúdo. Como destacado no trecho dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, em que as Grandezas e Medidas se caracterizam por: 

[...] sua forte relevância social, com evidente caráter prático e utilitário. Na 

vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão presentes em quase todas 

as atividades realizadas. Desse modo, desempenham papel importante no 

currículo, pois mostram claramente ao aluno a utilidade do conhecimento 

matemático no cotidiano (BRASIL, 1997, p.39-40). 

As orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais dividiram os anos 

iniciais do Ensino Fundamental em dois ciclos: o primeiro ciclo composto pela 1ª 

e 2ª séries e o segundo ciclo pela 3ª e 4ª séries. O documento acrescentou os 

objetivos e os conteúdos para os ciclos na segunda parte do documento, 
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considerando a transição entre o Ensino Infantil e o Ensino Fundamental, e 

orientando quanto as observações do professor na maneira de interação dos alunos 

e os conhecimentos adquiridos dentro e fora da escola (Brasil, 1997). 

A apresentação e definição de conceitos referente ao bloco Grandezas e 

Medidas abordados para o 1º ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

apareceu de maneira a interligar os conhecimentos dos alunos, apesar da divisão 

dos blocos de conteúdos. A compreensão dos conceitos de Grandezas e Medidas 

deve ser construído com a exploração, como destacado no trecho dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Não é objetivo deste ciclo a formalização de sistemas de medida, mas sim levar 

a criança a compreender o procedimento de medir, explorando para isso tanto 

estratégias pessoais quanto ao uso de alguns instrumentos, como balança, fita 

métrica e recipientes de uso frequente. Também é interessante que durante este 

ciclo se inicie uma aproximação do conceito de tempo e uma exploração do 

significado de indicadores de temperatura, com os quais ela tem contato pelos 

meios de comunicação. Isso pode ser feito a partir de um trabalho com relógios 

de ponteiros, relógios digitais e termômetros (BRASIL, 1997, p.49). 

 

Essas considerações evidenciaram a importância da apresentação dos 

componentes do bloco Grandezas e Medidas de maneira contextualizada, 

demonstrando a naturalidade em medir e convidando o aluno a exploração de 

alguns instrumentos utilizados para medição e observação da necessidade de 

aplicar grandezas diferentes em cada situação. 

Referente ao 2º ciclo, mais uma vez essa proposta curricular ressaltou a 

importância de se considerar os conhecimentos adquiridos durante o ciclo anterior 

e, consequentemente, avanço na aprendizagem em que no novo ciclo o aluno 

consiga utilizar: 

[...] procedimentos e instrumentos de medida usuais ou não, selecionando o 

mais adequado em função da situação-problema e do grau de precisão do 

resultado. Representar resultados de medições, utilizando a terminologia 

convencional para as unidades mais usuais dos sistemas de medida, comparar 

com estimativas prévias e estabelecer relações entre diferentes unidades de 

medida (BRASIL, 1997, p.56). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais consideraram a maturidade 

matemática do aluno para utilizar e adaptar os conhecimentos adquiridos durante 

a vida escolar e fora dela para aplicar nas medições de grandezas, além de estimar 

os resultados através de análises prévias. O ensino com a exploração das relações 

usuais e planejamento das aulas pautado em diferentes referenciais, criando a 
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possibilidade de interação e apropriação do aluno com o conteúdo, tem como 

objetivo não reduzir o ensino de Grandezas e Medidas a transformações de 

unidades destoantes da realidade prática (Brasil, 1997). 

 

2.3 Grandezas e Medidas na Base Nacional Comum Curricular 

 

A recente Base Nacional Comum Curricular (BNCC), descrita em Brasil 

(2017), é um documento de caráter normativo que descreve as aprendizagens que 

os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, com o objetivo de 

assegurar o direito de aprendizagem e desenvolvimento tomando como base o 

Plano Nacional da Educação (PNE), instituído para cumprir metas e obter avanços 

na educação do país (BRASIL, 2017). 

As três etapas da Educação Básica (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio) são contempladas na Base Nacional Comum Curricular. Para o 

Ensino Fundamental são propostas cinco áreas do conhecimento (Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso) e, ao 

longo dos nove anos, o documento propõe que as 

competências gerais devem ser desenvolvidas dentro de cada área do 

conhecimento, e que foram denominadas de competências específicas de cada área 

(Brasil, 2017). 

Ao longo dos anos de escolaridade a Base Nacional Comum Curricular 

propõe o trabalho focado em competências e habilidades para serem desenvolvidas 

nos estudantes e que resultem em uma aprendizagem que siga uma progressão 

desde os primeiros anos de escolarização até o final do Ensino Médio. 

O documento define competência como “[...] a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 

2017, p.8). Por sua vez as competências são divididas em dez itens gerais. 

A Base Nacional Comum Curricular coloca que a Matemática é formada 

por um conjunto de ideias fundamentais que se articulam entre: equivalência, 

ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e 
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aproximação. As ideias fundamentais devem ser consideradas nas cinco ‘Unidades 

Temáticas’ - Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade 

e Estatística– sendo que em cada ano de ensino deve ser enfatizado um aspecto, 

dependendo da proposta de aprendizado (Brasil, 2017). Daí se depreende a 

importância do tema ‘Grandezas e Medidas’ na nova proposta em se considerando 

a escolaridade básica. 

As unidades temáticas da Base Nacional Comum Curricular são 

apresentadas para o trabalho conjunto em todos os anos do Ensino Fundamental, 

sendo que os objetos de conhecimentos que delimitam os conteúdos de cada 

unidade temática necessitam enfatizar as habilidades a serem desenvolvidas. Tal 

proposta considera as habilidades como aquelas que “[...] expressam as 

aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes 

contextos escolares” (BRASIL, 2017, p. 29). 

No referido documento a proposta para o ensino de Grandezas e Medidas 

se relaciona com situações cotidianas e que também considera a 

interdisciplinaridade, com o objetivo de utilizar a Matemática de maneira 

consciente em outras disciplinas, a não divisão dos conteúdos ou disciplinas e a 

utilização das grandezas para melhor compreensão da realidade. 

 
As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a 

compreensão da realidade. Assim, a unidade temática Grandezas e Medidas, 

ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações 

métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas de 

conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema 

Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade 

demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui 

ainda para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de 

noções geométricas e a construção do pensamento algébrico (BRASIL, 2017, 

p. 273). 

 

A Base Nacional Comum Curricular aponta expectativas quanto ao ensino 

de Grandezas e Medidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, orientando a 

investigação e o incentivo ao pensamento de decidir a melhor maneira de lidar com 

situações, sem necessariamente fazer uso de fórmulas ou transformações de 

unidades realizadas de maneiras decoradas sem significado no cotidiano do aluno. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 
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[...] a expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma 

grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio 

de um número. Além disso, devem resolver problemas oriundos de situações 

cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de 

sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, 

quando necessário, a transformações entre unidades de medida padronizadas 

mais usuais. Espera-se, também, que resolvam problemas sobre situações de 

compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis 

em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, 

preferencialmente, unidades não convencionais para fazer as comparações e 

medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em 

procedimentos de transformação de unidades convencionais. No entanto, é 

preciso considerar o contexto em que a escola se encontra: em escolas de 

regiões agrícolas, por exemplo, as medidas agrárias podem merecer maior 

atenção em sala de aula (BRASIL, 2017, p. 273). 

 

A seguir, o quadro 1 apresenta os objetos de conhecimento descritos na 

Base Nacional Comum Curricular, enfatizando o aprendizado de maneira gradativa 

do eixo Grandezas e Medidas, com o foco nas medidas de comprimento, massa, 

capacidade e tempo em todos os anos e o trabalho com o Sistema Monetário 

Brasileiro do 1º ao 5° ano. 

 
 

Quadro 01: Objetos de conhecimento da unidade temática Grandezas e Medidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

Ano Objetos de conhecimento 

1º •  Medidas de comprimento, massa e capacidade: comparações e unidades de medida não convencionais 

•  Medidas de tempo: unidades de medida de tempo, suas relações e o uso do calendário 

•  Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas 

2º •  Medida de comprimento: unidades não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) 

•  Medida de capacidade e de massa: unidades de medida não convencionais e convencionais (litro, mililitro, 

cm3, grama e quilograma) 

•  Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e 

ordenação de datas 

•  Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de valores 

3º •  Significado de medida e de unidade de medida 

•  Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de 

medida, estimativas e comparações 

•  Medidas de capacidade e de massa (unidades não convencionais e convencionais): registro, estimativas e 

 comparações. 

•  Comparação de áreas por superposição 

•  Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e 

reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo 

•  Sistema monetário brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas. 

4º •  Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de instrumentos de medida e de 

unidades de medida convencionais mais usuais 

•  Áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas 

•  Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e relações entre 

unidades de medida de tempo 

•  Medidas de temperatura em grau Celsius: construção de gráficos para indicar a variação da temperatura 

(mínima e máxima) medida em um dado dia ou em uma semana 

•  Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro 
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5º •  Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade: utilização de unidades 
convencionais e relações entre as unidades de medida mais usuais 

•  Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações 

•  Noção de volume 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2017, p. 280, 284, 288, 292 e 296). 

 

 

Em se considerando os objetos de conhecimento apresentados no quadro 

acima, as habilidades descritas para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

envolvem um constante uso  nas aulas, com o objetivo de subsidiar a continuação 

do aprendizado nos anos escolares posteriores. 

As medidas de comprimento, massa e capacidade estão presentes em todos 

os anos como objeto de conhecimento, em que as habilidades esperadas estão 

pautadas em comparar, estimar, medir, ordenar e reconhecer, de modo que no 5º 

ano o aluno possua base para resolver e elaborar problemas envolvendo Grandezas 

e Medidas. 

Vale ressaltar que as medidas de tempo também são encontradas como 

objeto de conhecimento durante todos os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

com a proposta de que o aluno consiga relatar, reconhecer, produzir, indicar, medir, 

ler, registrar e resolver problemas envolvendo as medidas tempo aplicadas a 

situações cotidianas. Além disso, o tempo é uma importante conexão com as 

ciências naturais e com as demais áreas do conhecimento em geral. 

Por último, destacamos que o Sistema Monetário Brasileiro está presente 

do 1º ao 4º ano, enfatizando o desenvolvimento da capacidade do aluno em 

reconhecer, relacionar, estabelecer equivalências, resolver e elaborar problemas 

envolvendo as moedas e cédulas em circulação no país, mais uma vez fortemente 

ligado a ações cotidianas como compra e venda de objetos, por exemplo.
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2.4 Revisão de Literatura 
 

Pela observância das considerações curriculares anteriores podemos 

considerar que o tema Grandezas e Medidas é importante não somente nos anos 

iniciais, mas em todos os anos de escolaridade básica, além de sua relevância no 

âmbito social se tornando de interesse para os pesquisadores em Educação 

Matemática. 

Em particular, em se considerando as questões envolvendo as Grandezas e 

Medidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, podemos citar os trabalhos de 

Silva (2011), Paula (2010), Pozebon (2014), Santos (2014), Souza (2016) e 

Brandão (2016). 

As pesquisas de Silva (2011) e Santos (2014) foram desenvolvidas com 

alunos do 4° e 5° anos respectivamente em escolas públicas do Distrito Federal, 

em que visam analisar a formação de conceitos no campo das grandezas e medidas. 

A pesquisa de Silva (2011) promoveu um diálogo com a Teoria dos Campos 

Conceituais e perpassou pela pratica docente, enquanto Santos (2014) se utilizou 

da história da Matemática para trabalhar o conceito de área com os alunos. 

Morais e Teles (2014) ressaltam que apesar da fácil relação das grandezas 

e medidas com situações cotidianas e a possibilidade de trabalho conjunto com 

outras áreas do conhecimento pode causar uma falsa sensação de facilidade em se 

ensinar e aprender o tema, o que contraria os baixos índices mostrados em 

pesquisas sobre a aprendizagem dos alunos ao se tratar de grandezas e medidas. 

A base Matemática construída durante os anos iniciais do Ensino 

Fundamental acompanha o aluno ao longo de toda sua vida e o ajuda no 

desenvolvimento do pensamento crítico em relação ao uso do que é aprendido na 

escola e a importância do tempo para a evolução da ciência. 

Faz-se necessário, entretanto, que os professores que ensinam a Matemática 

nos anos iniciais procurem estar sempre conscientes da relatividade inerente 

ao conhecimento dos conteúdos a serem ensinados. De modo que, em longo 

prazo, esse conhecimento poderá proporcionar aos educandos uma visão 

adequada de como a ciência constrói e reconstrói conhecimento (FERREIRA, 

2011, p. 50). 
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Santos (2002) em sua pesquisa relata a percepção dos professores em 

relação à grande dificuldade dos alunos que apresentam falta de habilidade em 

comparar medidas, reconhecer o sistema de unidades e comparar tamanhos, mas 

em contrapartida deixam as medidas para serem estudadas com mais detalhes em 

Ciências Naturais, apesar de reconhecerem sua importância. 

Os trabalhos desenvolvidos por Paula (2010), Brandão (2016) e Souza 

(2016) focaram na formação continuada de professores que ensinam matemática. 

Essas três pesquisas se desenvolveram em cursos oferecidos presencialmente ou a 

distância. A pesquisa desenvolvida por Souza (2016) apresenta uma interface de 

trabalho entre a matemática e a literatura focadas no eixo grandezas e medidas. Os 

trabalhos apontam uma melhoria no desenvolvimento do tema após a participação 

nos cursos, apontando a troca de experiências entre os professores como um dos 

métodos de ensino. 

A pesquisa desenvolvida por Pozebon (2014) se utilizando da Teoria 

Histórico- Cultural se focou na formação inicial dos professores que ensinam 

Matemática para os anos iniciais do ensino fundamental, com o objetivo na 

organização do ensino das medidas nesta etapa de escolaridade. Com a utilização 

da Atividade Orientadora de Ensino, parte integrante do pressuposto teórico, os 

participantes da pesquisa (alunos dos cursos de licenciatura em Pedagogia e 

Matemática) foram colocados frente a situações de planejamento e execução de 

atividades com alunos envolvendo a temática. Os resultados apontam para a 

aquisição de novos sentidos dos futuros professores em relação as ações da 

docência. 

Na pesquisa de Munhoz (2012) encontramos uma detalhada descrição e 

discussão das muitas dificuldades dos alunos com questões de Grandezas e 

Medidas em uma avaliação externa. Os dados da pesquisa se basearam em uma 

aplicação piloto de uma avaliação para alunos do 1° e 2° anos do ensino 

fundamental e os resultados encontrados apontam os conteúdos como Geometria e 

Tratamento da Informação com melhor aproveitamento do que grandezas e 

medidas, além dos problemas envolvendo operações. O autor destaca que os 

resultados podem servir de base para a preparação das aulas, já que os resultados 

podem ser reflexo do que está sendo priorizado dentro da sala de aula. 

Os trabalhos apresentados com enfoque no tema, independente dos sujeitos 
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de pesquisa ou metodologia utilizados, apontam para a importância do estudo com 

as grandezas e medidas em todas as fases de aprendizagem e das diversas 

possibilidades de trazer para a sala de aula e para a formação dos professores uma 

visão de integração com resultados satisfatórios possíveis. 

 

2.5 Grandezas e Medidas: Uma perspectiva epistemológica 

 
Perez (2008) discute as diversas palavras que estão atreladas ao conceito de 

Grandezas e Medidas que não possuem seus significados claros e por fazer parte da 

linguagem cotidiana acabam não sendo definidas matematicamente, o que pode 

gerar uma lacuna entre o que elas realmente representam quando são utilizadas 

para conceitos matemáticos. A autora destaca entre outras definições a apresentada 

por Comberousse para grandeza e a medida de uma grandeza. 

Chamamos grandeza tudo o que é susceptível de aumento e 

diminuição. A Matemática é a ciência das grandezas. 

Adotado este ponto de vista, tudo seria do domínio da Matemática, pois tudo é 

susceptível de aumento e diminuição; mas a Matemática trata apenas das 

grandezas mensuráveis. O gênio, a coragem, a bondade escapam, pela sua 

própria natureza, de qualquer procedimento exato de medição. 

Medir uma grandeza é compará-la com uma grandeza de mesma espécie 

tomada para unidade, é procurar quantas vezes ela contém essa unidade 

(COMBEROUSSE,1929 apud PEREZ, 2008, p.44-45). 

 

Vale ressaltar em Caraça (1970) que as grandezas podem ser de natureza 

qualitativa ou quantitativa. As relações de interdependência entre características de 

fenômenos emergiram a noção de qualidade na antiga Grécia. Caraça (1970) aponta 

que, ao se destacar um fenômeno da realidade pode surgir dois ou mais nós (A, B, 

C, ..., X), que possuem relações a serem explicitadas. O conjunto de relações 

estabelecidas A→ B, A→C, ...A→ X recebe o nome de qualidade de A em relação 

a B, C, ..., X. Da apreciação deste tipo de relação surgiu a noção de grandeza 

qualitativa. 

Porém, Caraça (1970) aponta que no contexto relacional citado algumas 

qualidades são susceptíveis de admitir distintos graus de intensidade, o que envolve 

juízos em relação de desigualdade (maior ou menor intensidade) ou igualdade. 

Assim, para o autor, a quantidade é vista como um atributo da qualidade. Em outras 

ocasiões, a quantidade é vista como uma medida, denotando assim a quantidade 

como um objeto da qualidade. 
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Para Silva (2004), uma grandeza é um atributo de um fenômeno, corpo ou 

substância que pode ser qualitativamente distinguido e quantativamente 

determinado. Por outro lado, Davidov (1988 apud Cunha, 2008) define grandeza 

como uma relação elementar entre as qualidades atribuídas aos objetos 

considerando a quantificação. 

Caraça (1970) coloca que medir consiste em comparar duas grandezas da 

mesma espécie. Mas, o autor acrescenta que para se efetivar uma medição torna-

se necessário: 

1º - Estabelecer um padrão único de comparação para todas as grandezas da 

mesma espécie; esse padrão chama-se unidade de medida da grandeza que se 

trata.2º - Responder à pergunta – quantas vezes? – o que se faz dando um 

número que exprima o resultado da comparação com a unidade (CARAÇA, 

1951, p. 30). 

 

O referido autor considera três aspectos distintos na construção da noção de 

medida: a escolha da unidade, a comparação com essa unidade e a expressão 

numérica do resultado dessa comparação. Caraça (1970) destaca que o primeiro e 

o terceiro aspectos estão interligados, pois a escolha de uma unidade depende de 

um fator de praticidade, de comodidade e de economia. 

Lanner de Moura (1995) relembra que a medida está “[...] conectada com 

o conceito de número, pois para comunicar o valor da medida torna-se necessário 

uma expressão numérica apropriada. É a partir da inter-relação espaço-número-

medida que os conceitos matemáticos ficam impregnados de sentido” (p. 45). 

Pommer (2012) ressalta que, do ponto de vista histórico, uma primeira 

evolução da: 

 
[...] ‘arte de medir’ ocorreu pela insuficiência dos números naturais para 

expressar alguns resultados. A necessidade de exprimir o resultado de uma 

medida como um número propiciou a mudança do âmbito do conjunto dos 

naturais para os números racionais, uma consequência do princípio de extensão 

(p.121). 

 

 

Então, delineia-se uma importante conexão do eixo Grandezas e Medidas 

com o tema dos números racionais e, por consequência, com o conceito de 

aproximação. 

Ao se comparar algo com um padrão de medida faz-se uma aproximação, pois 

este processo raramente resulta em um número inteiro de vezes. Ao se 

aproximar resultados obtidos por um processo de medir, o número expresso 

geralmente assume a forma de um número racional, na forma decimal e finita, 
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devido ao limite do padrão estabelecido ou da escala adotada, assim como no 

modo de representar a medida (POMMER, 2012, p. 121). 

 

O referido autor relembra que nas situações práticas usuais onde é necessário 

operar com números, sejam estes números racionais ou irracionais, o uso de 

instrumentos de medida obrigatoriamente conduz a uma operação de aproximação. 

Os Princípios e Standards para a exploração das medidas destacadas em 

National Council of Teachers of Mathematics (2000) indicam que medir é 

aproximar e que a utilização de diferentes unidades afeta as medições. 

Uma aproximação, segundo Beskin (1987), corresponde a uma operação 

matemática que remete a possibilidade de substituir um dado objeto, como um 

número, por outro objeto do mesmo tipo, mais simples e suficiente próximo do 

primeiro. 

Nesse ponto, vale destacar outra conexão entre o eixo Grandezas e Medidas: 

as grandezas discretas e contínuas. As grandezas discretas e contínuas se referem, 

respectivamente, a duas ações fundamentais da Matemática, quais sejam: contar e 

medir, “[...] operações cuja realização a vida de todos os dias exige com maior 

freqüência” (CARAÇA, 1970, p. 29). 

Em Matemática, uma grandeza é discreta quando ela remeter a operação de 

contagem. De modo oposto, uma grandeza é contínua quando for relativa à operação 

de medir. A tese de Brolezzi (1996) pormenoriza o estudo do par discreto e 

contínuo. No estudo epistemológico do autor, encontramos que o termo: 

[...] discreto é aquilo que exprime objetos distintos, que se revela por sinais 

separados, que se põe à parte. Vem do latim discretus, particípio passado do 

verbo discernere (discernir), que significa discriminar, separar, distinguir, ver 

claro. [...] Já contínuo vem de com-tenere (ter junto, manter unido, segurar). 

Contínuo é o que está imediatamente unido à outra coisa (BROLEZZI, 1996, p. 

1). 

 

Brolezzi (1996) considera que a exploração do par discreto&contínuo vem 

possibilitar uma interação, orgânica, dinâmica e viva, algo a se desejar no ensino da 

Matemática atual. 

No ensino de Matemática elementar, muitas vezes constata-se a tendência de se 

tentar optar, em cada assunto, por um ou outro aspecto, sem explorar a relação 

entre eles. Dessa maneira de encarar o discreto e o contínuo como realidades 

completamente disjuntas surgem conseqüências graves para o ensino, e perde-

se muito da riqueza da Matemática (BROLEZZI, 1996, p. 2). 
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Brousseau (2001) considera a existência de três universos interligados sobre 

os conceitos de grandeza e de medida: o dos objetos, o dos números (que traduzem 

as medidas) e o das grandezas propriamente ditas. 

No próximo capítulo estaremos encaminhando os delineamentos da pesquisa 

empírica que permitiu responder à questão da presente pesquisa: Quais as 

contribuições que os periódicos científicos brasileiros publicados entre os anos de 

2011 e 2020 apontaram sobre a temática das Grandezas e Medidas para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental? 
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3 A PESQUISA EMPÍRICA 

 

Neste capítulo apresentamos a metodologia do Estado da Arte utilizada em 

nossa pesquisa. Além da escolha dos procedimentos metodológicos escolhidos 

para desenvolvimento, seguido da escolha e procedimentos metodológicos 

utilizados e finalmente a coleta e a descrição dos dados coletados. 

3.1 A metodologia do Estado da Arte 

 
Richardson (1985) considera que a pesquisa do tipo quantitativo visa 

numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas se valendo de métodos 

dedutivos ou estatísticos 5como base para a busca de objetividade, validade e 

confiabilidade para verificar um processo, uma hipótese ou um problema. 

De modo diverso, Zanella (2011) aponta que na pesquisa do tipo qualitativo 

existe a preocupação em conhecer a realidade segundo a perspectiva dos sujeitos 

participantes da pesquisa, tendo origem “[...] na antropologia e utiliza métodos 

indutivos, objetivando a descoberta, a identificação e a descrição detalhada e 

aprofundada” (p. 95). 

Chizzoti (1991) considera que a pesquisa qualitativa é típica nas ciências 

humanas e sociais, pois estas áreas apresentam uma especificidade essencial que 

considera a existência deum vínculo e interdependência entre o mundo real e a 

subjetividade do sujeito que faz a pesquisa. Ainda, o autor pondera que na pesquisa 

qualitativa o objeto não se situa como um dado inerte e neutro, possuindo 

significados e relações que está em função dos sujeitos que os criam em suas ações. 

Triviños (1987) aponta cinco características básicas em pesquisas do tipo 

qualitativo: 

(1) a preocupação básica se situa no mundo empírico e o pesquisador não pode ser 

substituído por outra fonte de coleta e interpretação de dados; (2) a natureza 

descritiva dos fenômenos por meio dos significados que o ambiente manifesta; (3) 

se centra no processo e não com os resultados ou produtos; (4) a análise dos dados 

é indutiva, onde o significado é a preocupação essencial; (5) a compreensão dos 

 

5 A pesquisa quantitativa utiliza uma amostra representativa de uma população para tomar decisões. 
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fenômenos a partir do ponto de vista dos participantes. 

Tomando como base as considerações anteriores estamos considerando o 

Estado da Arte como uma metodologia de pesquisa do tipo qualitativa. Fiorentini 

e Lorenzatto (2006) consideram o Estado da Arte com o intuito de inventariar, 

sistematizar e avaliar as pesquisas cientificas sobre determinado tema pertencente 

a um campo de conhecimento, buscando identificar pontos de convergência e 

divergência que ao serem analisados podem demonstrar tendências. 

Observamos que a metodologia do Estado da Arte não tem como suporte de 

análise um referencial teórico de apoio para a parte empírica, pois a própria 

natureza do Estado da Arte é realizar um mapeamento das produções acadêmicas 

em certo período de tempo. 

O crescente interesse pelas pesquisas relacionadas ao ensino e educação 

observados nos últimos anos, resultante da “[...] expansão acentuada de programas, 

cursos, seminários, encontros, na área de educação em seus diferentes aportes” 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p.38). As autoras indagam sobre a necessidade do 

mapeamento para examinar e desvendar toda a produção relacionada a um tema 

específico e, em consequência, toda a educação. As pesquisas do tipo estado da 

arte para Romanowski e Ens (2006): 

[...] podem significar uma contribuição importante na constituição do campo 

teórico de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes 

significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as 

restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de 

disseminação, identificar experiências inovadoras investigadas que apontem 

alternativas de solução para os problemas da prática e reconhecer as 

contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada 

(p.39). 

 

Em seu artigo Ferreira (2002) define as pesquisas denominadas estado da 

arte como uma pesquisa de natureza bibliográfica que traz um desafio de mapear e 

discutir diferentes campos do conhecimento de uma mesma produção com 

características próprias e que: 

[...] também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter 

inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que 

busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais 

em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser 

analisado (p.258). 
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Ferreira (2002) ainda discute a problemática de se fazer uma pesquisa do 

tipo estado da arte com a leitura apenas dos resumos dos textos. Segundo a autora 

o procedimento de análise dos textos considerando-se apenas os resumos pode não 

ser suficiente, uma vez que em muitos casos são elaborados de maneira ineficiente 

sem trazer as possíveis contribuições da pesquisa. 

Segundo Messina (1999 apud Ribeiro, 2010) as pesquisas que investigam 

as produções científicas já realizadas com concentração em um campo de 

conhecimento devem considerar a dificuldade em abranger todo o potencial 

atrelado a uma área específica, considerado a grande produção cientifica e, como 

consequência, mesmo com todos os meios de busca podemos não contemplar em 

sua totalidade os trabalhos sobre o tema. 

 

3.2 Escolhas e procedimentos metodológicos 

 
 Passamos a delinear os passos iniciais para se efetivar a pesquisa do 

Estado da Arte. 

• Escolha do segmento de ensino. 

• Delimitação do tipo de fonte de texto científico. 

• Escolha das bases ou repertórios. 

• Critério para seleção e delimitação dos artigos para análises. 

• Organização dos trabalhos selecionados em quadros-síntese. 

• Análise dos resultados dos resultados obtidos. 

 

A nossa pesquisa situou artigos científicos publicados no período de 2011 

a 2020 no Brasil, com a temática ‘Grandezas e Medidas’ focada na Educação 

Matemática e áreas correlatas, situada na abrangência do segmento dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

As bases ou repertório de dados selecionados foram o Portal de Periódicos 

da CAPES e o Google Acadêmico. Como Baqueiro (2016) aponta as restrições do 

banco de dados do Portal de Periódicos da CAPES, pois “[...] as informações 

disponíveis no sítio da Capes, ou em qualquer outro repositório de domínio 
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público, nem sempre permitem recuperar totalmente a cronologia das ações de fato 

desenvolvidas” (p. 42). Assim, decidimos utilizar uma plataforma complementar 

de dados, que no caso foi o Google Acadêmico, que possui vasta abrangência de 

textos científicos. 

O critério para a seleção dos artigos científicos para análises foi: 

• Publicados entre 1° de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2020; 

• Situados no Portal de Periódicos da CAPES e no Google Acadêmico. 

• O artigo completo devia estar disponível e gratuito; 

• O artigo deve se referir ao segmento dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

• A busca ocorreu entre os dias 11 e 23 de fevereiro de 2021; 

• O termo Grandezas e/ou Medida(s) deve explicitamente constar do 

título, resumo ou palavras-chave, e se aparecer somente no corpo do 

texto deverá ser parte relevante do contexto da pesquisa; 

• Apresentar Qualis6 B1, A1 ou A2. 

Belleiman; Bibiano e De Souza (2018) argumentam que a temática das 

Grandezas e Medidas apresenta mote interdisciplinar principalmente com as 

Ciências Naturais (Física, Química e Biologia) e ainda com a área da Geometria e 

dos Números. 

Nossa escolha recaiu na utilização da palavra-chave “Grandezas e Medidas”, 

juntas e nessa ordem, por ser uma área de concentração de estudos específica e, 

daí, nosso interesse em estudar como este campo está sendo envolvido. Caso 

separássemos os termos (somente ‘Grandezas’ e ‘Medidas’), haveria muitas 

pesquisas que estariam voltadas ao ensino de inúmeras áreas distintas da Educação 

Matemática, algo que não pretendemos verificar. 

 

3.3 A etapa da coleta dos dados 

 
Após a análise preliminar e seleção dos artigos científicos, a organização 

 
6 Aqui, estamos considerando o ‘Qualis’, índice oferecido pela Plataforma Sucupira, via CAPES, 

PlataformaSucupira (capes.gov.br), que atualmente se refere ao período 2013 a 2016. Há na Internet 

uma lista provisória, que não foi considerada aqui por não ser oficialmente reconhecida. 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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dos trabalhos selecionados ocorrerá por meio de quadros-síntese. Nesses, 

selecionamos os seguintes itens para realizar o fichamento das pesquisas, conforme 

o Quadro 2: 

 

Quadro2: Modelo de fichamento dos artigos científicos. 

(I) Título.  

(II) Autor(es).  

(III) Ano de publicação.  

(IV) Nome da revista/ Qualis.  

(V) Local da revista (Cidade/Estado).  

(VI) Objetivo do trabalho.  

(VII) Sujeito de pesquisa.  

(VIII) Os principais referenciais teóricos.  

(IX) As Metodologias utilizadas.  

(X) Principais resultados encontrados  

Fonte: A autora. 

 

Para a etapa de coleta de dados fizemos uma varredura inicial no Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES)7 e, em seguida, na Plataforma Google Acadêmico8. 

A coleta dos dados no Portal de Periódicos da CAPES 

 
O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES)foi criado em 2000 e trata-se de uma biblioteca virtual que 

reúne e disponibiliza publicações científicas nacionais e internacionais, com um 

acervo atual de mais de 45 mil títulos, com textos completos em 130 bases 

referenciais (Portal de Periódicos Capes, 2020). No Quadro 03 apontamos o ‘print’ 

dessa busca. 

 

 

 

 

 
7 O acesso ao Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

está disponível em https://www.periodicos.capes.gov.br/. 

 
8 O acesso ao Google Acadêmico é https://scholar.google.com.br/. 

 

https://www.periodicos.capes.gov.br/
https://scholar.google.com.br/
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Quadro 3: Resultado da busca no Portal Periódicos da CAPES (Acesso em: 11/02/2021). 

 

 

Fonte: A autora 

 

Na busca por assunto realizada em 11 de fevereiro de 2021, inserimos a 

palavra-chave: “Grandezas e Medidas”, tendo surgido setenta e três (73) artigos 

entre 2011e 2020. Após isso, verificamos que quatro (4) textos estavam escritos 

em idiomas diferentes do português, o que resultou na busca inicial de sessenta e 

nove (69) artigos. 

A plataforma de pesquisa apresenta descrição do título, autor, assunto, data 

da publicação, descrição e idioma. Porém, optamos pela busca dos textos 

completos para analisar além do título também o resumo e as palavras-chave e 

buscar as que continham o termo ‘Grandezas e Medidas’ em pelo menos um dos 

três aspectos analisados, excluindo também os artigos que não correspondiam com 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como aqueles onde as ‘Grandezas e 

Medidas’ eram de interesse secundário ou circunstancial, fato que reduziu a lista 

para sete (7) artigos. 

O Quadro 4 indica o rol dos artigos selecionados com a localização do 

termo de busca ‘Grandezas e Medidas’ no Portal de Periódicos da CAPES. 

 

Quadro 04: Justificativa da escolha do Corpus da Pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES. 

Autor(es) Ano Título Resumo 
Palavras- 

chave 

Corpo do 

texto 

Qualis 

(2013-2016) 

BAGNE; NACARATO 2012 -- -- X X A2 Ensino 

BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA 2018 X X X X B1 Ensino 

CALEGARI; RODRIGUES 2018 X X -- X B1 Ensino 

DA COSTA; VILAÇA; MELO 2020 X X X X A2 Ensino 

DE SOUZA; ESTEVES; DA SILVA 2014 -- X X X A2 Ensino 

LOPES; POZEBON; KLEIN 2020 X X X X A2 Ensino 

VECE; CURI; DOS SANTOS 2017 X X X X A2 Ensino 

Fonte: A autora 
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A referência bibliográfica completa se encontra no Apêndice A. 

 

A coleta dos dados no Google Acadêmico 

 

O Portal Google Acadêmico foi criado em 2004 na versão em inglês ‘Google 

Scholar’ e, em 2006, a plataforma ganhou a versão brasileira, oferecendo pesquisas 

acadêmicas também em língua portuguesa. 

O Google Acadêmico é um mecanismo de busca de materiais acadêmicos, 

englobando artigos, teses, dissertações e livros. Alguns materiais são provenientes 

especialmente do Google Books e de bases de dados acadêmicas de acesso aberto, 

como a plataforma Scielo. 

Na ‘busca avançada' realizada em 23 de fevereiro de 2021, inserimos as 

palavras-chave: “Grandezas e Medidas” para encontrar artigos com a frase exata e 

“Anos Iniciais” para encontrar artigos com todas as palavras. Nessa busca surgiram 

mil novecentos e dez (1910) resultados no período de 2011 a 2020. No Quadro 05 

apontamos o ‘print’ dessa busca. 

 

Quadro 5: Resultado da busca no Google Acadêmico (Acesso em: 23/02/2021). 
 

 

Fonte: A autora 

A seguir, pela leitura de cada um dos resultados apresentados na tela do 

Google Acadêmico foram excluídos diversos textos que não se tratavam de artigos 

científicos (versavam sobre planos de aula, cartazes de eventos, orientações 
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didáticas entre outros), setecentos e trinta e cinco (735) artigos que não continham 

as palavras-chave no título ou resumo do texto, trinta e oito (38) livros, cento e 

noventa e seis (196)dissertações, trinta e uma (31) teses e oitenta e seis (86) 

trabalhos de conclusão de curso, o que resultou em trinta e quatro (34) artigos 

científicos para análise. 

Após a leitura dos detalhes de cada um dos resultados apresentados na 

plataforma Google Acadêmico foram considerados para análise apenas os artigos 

científicos com o texto completo disponível de maneira gratuita. 

Foram excluídos alguns artigos que já haviam sido analisados nos 

Periódicos da Capes (inclusive aqueles cujo(s) autor(es) publicaram artigos cujo 

teor das escritas eram muito similares) e os artigos em que as pesquisas não tinham 

como foco os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como os filtros delineados 

no item 3.2. Essas pesquisas estão relacionadas no Apêndice B. 

O Quadro 6 indica o rol dos seis (6) trabalhos selecionados com a 

localização do termo de busca ‘Grandezas e Medidas’ no Portal do Google 

Acadêmico. 

 

Quadro 06: Justificativa da escolha do Corpus da Pesquisa no Portal Google Acadêmico. 

Autor(es) Ano Título Resumo Palavras-chave Corpo do texto Qualis 

BARTELMEBS et al. 2013 X X X X B1 Ensino 

DE ALMEIDA; MEGID 2017 -- X X X A1 Ensino 

LIELL; BAYER 2019 -- X -- X B1 Ensino 

MARQUES et al. 2020 -- X -- X A2 Ensino 

PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO. 2017 X X X X B1 Ensino 

TAMIOSSO et al. 2020 -- X -- X B1 Ensino 

Fonte: A autora  

 

A seguir, passamos a síntese final dos dados dos artigos coletados. 

 

A síntese final da coleta de dados 

Após esta seleção inicial, aglutinamos os resultados em uma única lista de 

artigos, disponibilizados no Quadro 07, a serem analisados no item 3.4. Passamos, 

a seguir, a delinear os passos para a escolha final dos artigos. 
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Quadro 07: Síntese final dos artigos a serem analisados. 

N. Referências Bibliográficas Qualis 

1 BAGNE, Juliana; NACARATO, Adair Mendes. A prática do diálogo em sala de aula: uma condição 

para a elaboração conceitual matemática dos alunos. Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 20, n. 2, 

p. 186-214, 2012. 

A2 

Ensino 

2 BARTELMEBS, Roberta Chiesa et al. Como medir o Sistema Solar: Situações didáticas com 

grandezas e medidas. Boletim Gepem, Rio de Janeiro, nº63, s/p, jul./dez. 2013. 

B1 

Ensino 

3 BELLEIMAIN, Paula Moreira Baltar; BIBIANO, Marta Fernanda de Araújo; DE SOUZA, 

Cristiane Fernandes. Estudar grandezas e medidas na Educação Básica. Em Teia, v.9, n.1, 2018. 

B1 

Ensino 

4 CALEGARI, Jean Franco Mendes; RODRIGUES, Marilda Merência. As histórias dos sistemas de 

medidas de comprimento: contribuições para a contextualização no ensino de matemática. 

Perspectiva (Florianópolis, Brasil), v.36, n.2, p.761-782, 2018. 

B1 

Ensino 

5 DA COSTA, A. P.; VILAÇA, M. M.; MELO, L. V. de. O ensino de Grandezas e Medidas em um 

documento curricular oficial para o ensino básico. Ensino em Re-Vista, v. 27, n. 3, p. 934-955, 2020. 

A2 

Ensino 

6 DE ALMEIDA, Alessandra Rodrigues; MEGID, Maria Auxiliadora Bueno Andrade. 

REVERBERAÇÕES DE APRENDIZAGENS SOBRE MEDIDAS   NA   PRÁTICA DE 

PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA. Cadernos de Pesquisa, v. 24, n. esp., p. 106- 
122, 2017. 

A1 

Ensino 

7 DE SOUZA, Neusa Maria Marques; ESTEVES, Anelisa Kisielewski; DA SILVA, Rúbia Grasiela. 

Conhecimentos de graduandos para o ensino de matemática: experiências e possibilidades de 

integração na formação inicial. Educação Matemática Pesquisa. Revista do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação Matemática, v. 16, n. 1, 2014. 

A2 

Ensino 

8 LIELL, Cláudio Cristiano; BAYER, Arno. O CONHECIMENTO MATEMÁTICO E A VISÃO 

DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO QUE CURSAM PEDAGOGIA SOBRE A 1ª 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA-NÍVEL A. Revista Paranaense de Educação 

Matemática, v. 8, n. 17, 2019. 

B1 

Ensino 

9 LOPES, Anemari Roesler Luersen Vieira; POZEBON, Simone; KLEIN, Maiara Luisa. Manifestações 

de futuros professores que ensinam matemática em ações que envolvem grandezas e medidas. Ensino 

em Re-Vista, p. 1306-1331, 2020. 

A2 

Ensino 

10 MARQUES, Paola Reyer et al. Análise de provas de Matemática elaboradas por professoras do 3º ano 

do Ciclo de Alfabetização. Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, v. 16, n. 

36, p. 99-113, 2020. 

A2 

Ensino 

11 PLICASTRO, Milena Soldá; DE ALMEIDA, Alessandra Rodrigues; RIBEIRO, Miguel. 

CONHECIMENTO ESPECIALIZADO REVELADO POR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DOS ANOS INICIAIS NO TEMA DE MEDIDA DE COMPRIMENTO E SUA 

ESTIMATIVA. Espaço Plural, v. 18, n. 36, p. 123-154, 2017. 

B1 

Ensino 

12 TAMIOSSO, Raquel Tusi et al. TERRA E UNIVERSO NOS ANOS INICIAIS: 

INTERLOCUÇÕES NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA. Revista Areté. Revista 

Amazônica de Ensino de Ciências, v. 14, n. 28, p. 213-228, 2020. 

B1 

Ensino 

13 VECE, Janaina Pinheiro; CURI, Edda; DOS SANTOS, Cintia Aparecida Bento. Currículos de 

Matemática: análise das orientações didáticas sobre as grandezas e medidas no ciclo de alfabetização. 

Educação Matemática Pesquisa. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática, v. 19, n. 3, p. 302-327, 2017. 

A2 

Ensino 
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Com a leitura completa dos textos citados anteriormente, selecionamos os 

treze (13) artigos que contemplam o tema de nossa pesquisa. A seguir no item 3.4 

apresentamos a descrição e análise de cada um dos artigos. 

 

3.4 A descrição e análise horizontal dos dados 

 
A seguir apresentamos o tratamento dos dados por meio dos fichamentos e 

descrições dos artigos selecionados considerando os itens determinados 

anteriormente. Os artigos foram identificados como ACi, com 1≤i≤ 13de modo a 

sintetizar o registro para as compilações. 

 

O artigo de BAGNE; NACARATO (2012)9: AC1 

 

 Inicialmente compilamos as sínteses do artigo científico de BAGNE; 

NACARATO (2012) 

 
9 Nomeamos os artigos científicos como ACi, onde ‘i’ é um índice inteiro positivo em que 1≤i≤13. 

Protocolo 1: Fichamento do artigo científico de Bagne e Nacarato (2012). 

(I) Título. A prática do diálogo em sala de aula: uma condição para a 

elaboração conceitual matemática dos alunos. 

(III)Autor (es). Juliana Bagne e Adair Mendes Nacarato. 

(III) Ano de publicação. 2012. 

(IV) Nome da revista/Qualis Revista Reflexão e Ação/ QualisB1 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Santa Cruz do Sul/ RS 

(VI) Objetivo do trabalho. O artigo teve como objetivo “[...] analisar tanto o movimento de 

elaboração conceitual matemática dos alunos inseridos num 

ambiente de problematizações, quanto as ações mediadas pela 

professora-pesquisadora nesse contexto” (BAGNE; NACARATO, 

2012, p. 186). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Alunos do 2º ano do ensino fundamental. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Perspectiva Histórico-cultural centralizada em Lev Vygotsky 

(2000;2009), acrescida de menções Clot (2006), Fontana (2000), 

Fontana e Cruz (1997), Rego (2004). 

(2) Elaboração conceitual de Alrø; Skovsmose (2006) 

(3) Pressupostos didáticos de Van de Walle (2009). 

(4) Problematização: Mendonça (1993). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Pesquisa qualitativa. 
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A pesquisa empírica foi realizada para diagnosticar “[...] o movimento de 

elaboração conceitual em sala de aula, com foco na produção de significações para 

o conceito de medida de comprimento” (BAGNE; NACARATO, 2012, p. 186). 

O artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado da primeira autora (tendo 

como orientadora a segunda) e relata um dos sete episódios onde a professora-

pesquisadora “[...] traz o contexto de uma sala de aula municipal de Jundiaí/SP, no 

qual se desenvolveram com os alunos a prática do diálogo e a troca de informações 

em trabalhos coletivos a partir de problematizações propostas nas aulas de 

matemática (BAGNE; NACARATO, 2012, p. 187). 

O contexto da Teoria Histórico-cultural centralizado em Vygotsky 

(2000;2009), autor que teorizou sobre a influências exercidas pelo meio sócio-

histórico na constituição do sujeito, pois a relação homem-meio é mediada por 

produtos culturais, onde “[...] o ser humano constrói e apropria-se de sua história a 

partir do momento em que interage com o ambiente, transformando-o e sendo 

transformado por ele” (BAGNE; NACARATO, 2012, p. 188). 

No caso da pesquisa de Bagne; Nacarato (2012) consideram a mediação da 

escola e, em particular, do professor, para promover a formação de conhecimento, 

onde o papel das atividades educativas é ter uma intencionalidade e compromisso 

explícito em que os alunos tenham possibilidade de elaboração de hipóteses e de 

construção de conhecimento. 

Para as autoras a Teoria Histórico-cultural tem consonância, em parte, com 

as ideias de Alrø e Skovsmose (2006), autores que pressupõe diálogo como um 

(X) Principais resultados encontrados. O artigo apresenta a análise de um episódio sobre o “[...] 

movimento de elaboração conceitual em sala de aula, com foco na 

produção de significações para o conceito de medida de 

comprimento” (BAGNE; NACARATO, 2012, p.186). 

Os resultados encontrados apontam para a importância de se 

considerar as experiências que os alunos trazem de suas vivências 

cotidianas, levando a uma significação dos conceitos já utilizados 

fora do ambiente de sala de aula. 

A possibilidade de conversa entre os alunos e com o professor sobre 

o assunto auxilia, segundo as autoras, no processo de 

aprendizagem, uma vez que o diálogo oportuniza “[...] que os 

alunos falem sobre o que sabem, construindo e reconstruindo 

conhecimentos importantes para o seu desenvolvimento, muitas 

vezes de maneira consciente” (BAGNE; NACARATO, 2012, 

p.210). 

Fonte: A autora 
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processo de partilha e incentivo à investigação, associado a um cenário de 

investigação em sala de aula, onde: 

[...] o convívio com os diferentes grupos pressupõe a reorganização de nossas 

experiências, à medida que nos apropriamos das experiências do outro, 

modificando nosso comportamento e gerando novas aprendizagens” (BAGNE; 

NACARATO, 2012, p. 193). 

 

Um elemento teórico central (que faz parte do título do artigo) se faz com o 

que as autoras denominam de ‘elaboração conceitual’106. Uma primeira menção de 

tal concepto ocorre no seguinte parágrafo: 

Ao evidenciar o processo de aprendizagem e a formação dos conceitos, 

também se reconhece um movimento de atividade imitativa, ou seja, as 

crianças possuem como referência não só suas vivências diárias, como também 

as concepções e os conceitos lançados pelos parceiros mais experientes a partir 

da ação mediadora. Assim, reconstroem uma nova maneira de agir e pensar a 

partir da apresentação e da discussão das ideias concebidas pelo grupo, que 

podem resultar na elaboração conceitual (BAGNE; NACARATO, 2012, p. 

192). 

 

Uma segunda explicação sobre o concepto de ‘elaboração conceitual’ ocorre 

quando as autoras associam este conceito com a dinâmica dialógica e o processo 

de problematização. 

A dinâmica dialógica proporciona a troca de informações e novas 

problematizações, uma vez que os alunos estão engajados em refletir sobre o 

assunto proposto e a todo o momento examinam e avaliam suas próprias falas 

e as dos colegas, a fim de comprovar sua veracidade ou apontar possíveis 

lacunas. É esse movimento que proporciona a elaboração conceitual (BAGNE; 

NACARATO, 2012, p. 194). 

 

Bagne; Nacarato (2012) procuram relacionar as ideias de Alrø e Skovsmose 

(2006) com Van de Walle (2009), autora que aponta que algumas posturas do 

professor contribuem para que a proposta de boas situações de aprendizagem. 

Outro ponto destacado pelas autoras com relação a Van de Walle (2009) foi 

o envolvimento dos alunos na aprendizagem, visto que “[...] os estudantes devem 

compreender que a responsabilidade para determinar se as respostas estão corretas 

e por que elas estão corretas também é deles” (VAN DE WALLE, 2009, p. 58 apud 

BAGNE; NACARATO, 2012, p. 197). Para Van de Walle (2009) o envolvimento 

dos alunos nas tarefas incorpora reflexão e elaboração de estratégias próprias, onde 

ele “[...] sente que é capaz de criar ideias significativas sobre a matemática” 

 
10 Apesar de mencionado e comentado por cerca de vinte vezes no artigo de Bagne e Nacarato (2012), o 

termo elaboração conceitual não foi definido pelas autoras. 
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(BAGNE; NACARATO, 2012, p. 197). 

Quanto ao aporte da problematização, estese faz na perspectiva de Mendonça 

(1993), onde a mesma evoca: 

[...] um ideal, um propósito, uma atitude e um método. Fala-se de 

problematização como um propósito para desinibir os poderes cognitivos e 

criativos; ou como um ideal para produzir significado a uma experiência de 

vida; ou como o desenvolvimento de uma atitude artística, a arte de formular 

perguntas, ou ainda, como um método, um caminho para alcançar o 

conhecimento (p. 24 apud BAGNE; NACARATO, 2012, p. 198). 

 

Bagne e Nacarato (2012) acrescentam que a: 

[...] prática da problematização pressupõe a circulação de significações no 

trabalho com os alunos, o que implica interações entre os diferentes atores 

(alunos entre si e alunos com a professora), diálogo, troca de ideias, trabalho 

compartilhado e mediações realizadas pela professora (BAGNE; 

NACARATO, 2012, p. 186). 

 

A pesquisa foi declarada qualitativa, sem nenhum referencial metodológico 

específico discutido. Na parte empírica, a “[...] pesquisa foi desenvolvida na sala 

de aula da pesquisadora, que passou a assumir o duplo papel: professora-

pesquisadora” (BAGNE; NACARATO, 2012, p. 199), em um grupo formado por 

28 crianças de 6 e 7 anos. 

As autoras relatam que optaram “[...] pela análise em episódios, a partir das 

discussões coletivas em sala de aula” (BAGNE; NACARATO, 2012, p. 199), com 

a utilização de instrumentos como a audiogravação, o diário de campo da 

professora-investigadora, e os registros escritos dos alunos. 

A pesquisa das autoras aponta que os alunos se utilizaram da régua para 

medir objetos na sala com instrumentos variados, alguns não padronizados. Os 

comentários da parte experimental foram realizados a partir das observações 

envolvendo alguns diálogos que se desenrolaram em torno da temática medida e 

algumas ações dos alunos evidenciadas na observação como os alunos utilizarem 

a fita métrica sem o uso do zero como marco inicial da medida. A importância de 

um parceiro mais experiente também foi colocada como ponto de destaque, uma 

vez que a experiência não necessariamente precisa vir de uma pessoa adulta, a troca 

pode acontecer entre alunos da mesma idade. 

 

O artigo de BARTELMEBS et al. (2013):AC2 

 

O Protocolo 2 indica as sínteses do artigo científico de Bartelmebs et al. (2013). 
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Protocolo 2: Fichamento do artigo científico de Bartelmebs et al. (2013) 

(I) Título. Como medir o Sistema Solar: Situações didáticas com grandezas e 
medidas. 

(IV)Autor (es). Bartelmebs et al. 

(III) Ano de publicação. 2013. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Boletim GEPEM / QualisB1. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Rio de Janeiro/ RJ 

(VI) Objetivo do trabalho. O artigo teve como objetivo de “[...] trabalhar com as crianças dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental o bloco temático Grandezas 

e Medidas previstos pelos PCN Matemática (1997) e conteúdos 

referentes a Ciências e Estudos Sociais” (BARTELMEBS et al., 

2013, p. 166). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Proposição de situações de ensino. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Piaget (1983): “as crianças aprendem através da ação sob os 

objetos” (p. 166). 

(2) Uso de situações problemas (Smole; Diniz, 2001) 

(IX) As Metodologias utilizadas. Não há. 

(X) Principais resultados encontrados O artigo apresenta “[...] situações didáticas, nas quais se trabalham 

com conteúdos de grandezas e medidas com a intenção de 

desenvolver atividades de pesquisa e trabalho coletivo” 

(BARTELMEBS et al., 2013, p. 166). 

As possibilidades de trabalho com a temática grandezas e medidas 

não se limitam a disciplina de Matemática, no texto destacam que 

as situações podem “[...] ser integradas com outros conteúdos tais 

como Ciências, História, Geografia” (BARTELMEBS et al., 2013, 

p. 167). 

As considerações finais descritas pelos autores consideram a 

situação didática proposta como um caminho para “[...] 

compreender a matemática como uma linguagem não apenas 

embasada em números, mas de forma mais ampla como a 

capacidade de comunicar um resultado” (BARTELMEBS et al., 

2013, p. 170). 

Fonte: A autora 

 

O artigo se refere a proposição de uma situação didática, mas não revela quais 

os suportes teóricos que sustentam esta iniciativa. Os referencias teóricos utilizados 

– Piaget (1983) e Smole; Diniz (2001) são circunstanciais, pois não foram 

utilizados para dar suporte a intenção de proposição da situação didática e não são 

retomados explicitamente na elaboração e considerações sobre a atividade. 

O artigo apresenta a proposta em três momentos. No 1º momento os autores 

sugerem dividir a turma em pequenos grupos, que os alunos meçam alguns espaços 

do ambiente interno e externo à sala de aula. Daí há a sugestão para “[...] o 

professor deixe-as livres e observe como realizam essas medidas. Depois disto, o 

grupo deverá registrar seus resultados e problematizar com seus colegas os 
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resultados obtidos” (BARTELMEBS et al., 2013, p. 167). 

Daí, os autores propõem lançar as seguintes questões: “Qual o tamanho do 

Sol? Qual o tamanho da Lua? Qual o tamanho da Terra?” (BARTELMEBS et al., 

2013, p. 167). O que se segue é a proposta solicite “[...] um desenho sobre essa 

temática para coletar informações dos conhecimentos prévios das crianças sobre 

como representam tais astros em termos de tamanho e distâncias (BARTELMEBS 

et al., 2013, p. 167). 

No 2º momento, os autores ponderam que os professores poderiam “[...] 

propor aos alunos a construção de uma maquete da sala de aula” (BARTELMEBS 

et al., 2013, p. 168), de modo que o espaço seja em três dimensões. A proposta do 

trabalho dos autores foi envolver os alunos para formar “[...] pequenos grupos, 

recebem diferentes tarefas: construir uma maquete das classes, das cadeiras, 

armários, janelas e portas, quadro negro e outros objetos presentes na sala de aula” 

(BARTELMEBS et al., 2013, p. 168). 

Os autores propõem que os professores orientem os alunos a efetivar “[...] as 

medidas dos objetos reais e do material que eles possuem para representar esses 

objetos” (BARTELMEBS et al., 2013, p. 168). Porém, os autores pedem aos 

professores não dizer aos alunos “[...] como realizar o cálculo de proporção, mas 

já se pode trabalhar como eles estão observando a existência ou não de proporções 

nos objetos da sala de aula” (BARTELMEBS et al., 2013, p. 168). Mas, não fica 

claro como os professores devem realizar esta tarefa de ajuda, nem se discute 

referenciais teóricos para servir de parâmetro para esta mediação. 

Depois de cada grupo realizar as próprias maquetes e depois reuni-las: 

 
[...] em uma placa de “isopor” ou de papel para visualizarem os objetos 

representados. A problematização será certamente a ausência de uma escala 

conjunta, o que levará a maquete a ter diferentes tamanhos e proporções. Isso 

pode ser muito proveitoso para se discutir com as crianças, promovendo assim 

um problema a ser solucionado no passo seguinte do projeto: Será possível 

construir uma maquete ou móbile que represente o Sol, a Terra e a Lua em 

escala? (BARTELMEBS et al., 2013, p. 168). 

 

No 3º momento, o artigo propõe serem encaminhadas “[...] pequenas 

pesquisas a respeito do Sistema Solar” (BARTELMEBS et al., 2013, p. 168), 

seguida de exposições ou seminários, uso de mapas, uso de Google Maps ou 

Google Earth, sendo que a “[...] proposta final deste projeto é a construção de um 
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móbile do sistema Sol-Terra-Lua, em escala e proporções reais” (BARTELMEBS 

et al., 2013, p. 168). 

Concluímos que sobram dúvidas quanto ao tempo de duração do projeto 

pretendido, quanto à faixa etária que pode ser encaminhada e aos papéis do 

professor e alunos nas diversas etapas. Quanto ao ponto de vista matemático, fica 

a dúvida como a proporcionalidade será trabalhado, visto que o próprio Jean Piaget 

fez pesquisas comprovando que o conceito de proporcionalidade pode ser 

introduzido atingido após certo grau de maturidade cognitiva. 

Na Base Nacional Comum Curricular, conforme Brasil (2017), a habilidade 

correspondente a proporcionalidade começa a surgir no 4º ano “Resolver e elaborar 

problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas 

iguais, organização retangular e proporcionalidade)” (p. 290) e no 5º ano “Resolver 

problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas “Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta 

entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, 

alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em 

mapas, entre outros” (p. 293). 

O artigo de BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA (2018): AC3 

 

Abaixo, compilamos o Protocolo 3, do artigo de Bellemain, Bibiano e De 

Souza (2018). 
 

Protocolo 3: Fichamento do artigo científico de Bellemain, Bibiano e De Souza (2018): 

(I) Título. Estudar grandezas e medidas na Educação Básica. 

(V) Autor (es). Paula Moreira BaltarBellemain, Marta Fernanda de Araújo Bibiano 
e Cristiane Fernandes de Souza. 

(III) Ano de publicação. 2018. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Revista Em Teia/ QualisB1. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Pernambuco/ PE 

(VI) Objetivo do trabalho. O artigo teve como objetivo problematizar o campo das grandezas e 

medidas na educação básica. 

(VII) Sujeito de pesquisa. Epistemologia. 
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(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) História das grandezas e medidas: Eves (1992); Boyer (2003); 

Brito, Carvalho (2001). 

(2) Relação entre número e grandezas: Perrin-Glorian (2002). 

(3) Grandezas e medidas na educação básica: Campos, Pires e Curi 

(2001). 

(4) Materiais didáticos manipulativos: Lorenzato (2006); Passos 

(2006); Matos, Serrazina (1996); Mendes e Sá (2006). 

(5) Conceito de grandeza: Brousseau (2001); Chevallard e Bosch 

(2002). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Análise epistemológica 

(X) Principais resultados encontrados. O artigo apresenta as contribuições das autoras desenvolvidas em 

uma mesa redonda, “[...] partindo da elaboração de alguns 

questionamentos sobre possíveis conexões entre Matemática e Física 

no estudo no campo das Grandezas e Medidas” (BELLEMAIN; 

BIBIANO; DE SOUZA, 2018, p. 1). 

As discussões elencaram a possível articulação entre grandezas e 

medidas e geometria, além da utilização de materiais didáticos 
manipulativos como recurso no ensino destes campos de 

conhecimento de maneira integrada. 

Entre os resultados apresentados as autoras destacam que o ensino 

das grandezas e medidas na escolaridade básica “[...] não tem 

recebido a atenção necessária, seja por ser considerado menos 

complexo do que nos parece ser, seja por uma formação insuficiente 

por parte dos professores” (BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA, 

2018, p. 13). 

Fonte: A autora 

 

Verificamos que o objetivo do artigo não foi declarado. O artigo na temática 

das grandezas e medidas é resultado das discussões de uma mesa redonda entre as 

três autoras em um evento de Educação Matemática, com o intuito apresentar “[...] 

algumas dificuldades comuns ao ensino de Física e de Matemática, cuja raiz está 

no universo das Grandezas e Medidas” (BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA, 

2018, p.1). 

Ainda, o texto ressalta que busca problematizar: 

[...] o ensino de Grandezas e Medidas na Matemática da Educação Básica e na 

interface entre Matemática e Física. Discute-se o porquê de ensinar Grandezas 

e Medidas, as dificuldades enfrentadas por alunos e professores no estudo 

desse campo e alguns caminhos que podem contribuir para a superação dessas 

dificuldades (BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA, 2018, p.1). 

 

O conceito das grandezas geométricas é utilizado pelas autoras como um 

dos pontos de convergência entre o ensino dos campos das grandezas e medidas e 

da geometria, mas que algumas vezes se confundem e são tratados de maneira 

equivocada. Apesar da concepção do conceito pertencer a um campo ou outro “[...] 

é inegável a importância das inter-relações entre a geometria e as grandezas e 

medidas quando se discute a didática das grandezas geométricas” (BELLEMAIN; 
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BIBIANO; DE SOUZA, 2018, p.2). 

Os argumentos apresentados no artigo para a inclusão do estudo das 

grandezas e medidas na educação básica como as práticas sociais, construção do 

conhecimento histórico matemático e as possíveis articulações com outros campos 

de conhecimento se situam como um bloco de conteúdos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, 1998) e em autores sobre a História da 

Matemática como Eves (1992) e Boyer (2003). 

A presença de diversas situações envolvendo as grandezas e medidas na 

vida em sociedade pode, segundo as autoras, resultar em um uso de exemplos e 

contextualizações que não contribuem para a aprendizagem. O uso das 

contextualizações precisa ser cuidadoso para: 

[...] evitar contextualizações artificiais, pouco convincentes, que em nada 

contribuem para ressignificar os conhecimentos que os alunos trazem para a 

sala de aula. Boas contextualizações trazem dados plausíveis e devem 

contemplar pelo menos uma das condições a seguir: os conteúdos estudados 

contribuem para uma melhor compreensão do contexto e/ou o contexto auxilia 

no entendimento dos conteúdos estudados (BELLEMAIN; BIBIANO; DE 

SOUZA, 2018, p.3). 

 

A percepção simplista aplicada às grandezas e medidas dentro do ambiente 

escolar, devido a sua fácil relação com situações cotidianas é apresentada no artigo 

como uma tendência em alguns professores. Mas, em contrapartida, os resultados 

de: 

[...] avaliações em larga escala (nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal) 

evidenciam desempenho insatisfatório e pesquisas brasileiras e estrangeiras 

mostram erros persistentes na aprendizagem de conteúdos do campo das 

Grandezas e Medidas (BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA, 2018, p.4). 

 

As autoras ressaltam a possível articulação entre a Matemática e Física no 

Ensino Médio considerando a falta de um bloco para o estudo das grandezas e 

medidas, com as grandezas geométricas pertencentes ao campo da geometria e as 

grandezas físicas na disciplina de Física e considerando a existência de “[...] 

conteúdos conceituais e procedimentais que extrapolam o campo da Geometria, 

como é o caso das grandezas físicas, dos processos de medição prática 

instrumentada e de medição teórica, com as distinções necessárias” 

(BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA, 2018, p.6). 

Um caminho apontado no artigo para o desenvolvimento de aulas 

contribuindo para o ensino envolvendo as grandezas e medidas com a geometria se 
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dá pelo uso de materiais manipulativos. Com base em autores como Lorenzato 

(2006), Passos (2006) e Matos e Serrazina (1996), os autores do artigo 

apresentaram defesas para o uso de materiais manipulativos, mas com ressalva 

quanto a dosagem do uso e a consciência da real intenção de inseri-los em situações 

didáticas. Como conclusão, as autoras destacaram que “[...] os materiais didáticos 

são elementos utilizados para auxiliar o processo de aquisição do conhecimento, e 

não devem ser o foco da aprendizagem” (BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA, 

2018, p.8). 

Ao final do artigo encontramos uma discussão sobre a importância da 

experimentação e medição na escolaridade básica não somente para a utilização na 

Matemática, mas para contextualizar o ensino de Física com a possibilidade de 

associação de números às observações feitas. 

A medida de uma grandeza é definida como um processo para “[...] 

determinar, por comparação, quantas vezes ela contém outro intervalo daquela 

mesma espécie de grandeza, arbitrariamente escolhido como sendo unitário” 

(BELLEMAIN, BIBIANO. DE SOUZA, 2018, p.12). 

As considerações finais trazem autores como Brousseau (2001) e 

Chevallard e Bosch (2002), considerando que a noção de grandeza trabalhada na 

escola é um caminho para a integração entre a Matemática e a diversidade do 

mundo. Porém, os referidos autores também destacam a complexidade de um 

estudo didático que aprofunde a necessidade de “[...] reflexões teóricas e estudos 

empíricos que subsidiem o aprofundamento da compreensão de como os alunos 

aprendem e de que maneiras podemos propiciar melhores condições de ensino dos 

conteúdos desse campo” (BELLEMAIN; BIBIANO; DE SOUZA, 2018, p.14). 

 

O artigo de CALEGARI; RODRIGUES (2018): AC4 

Passamos a compilação indicada no Protocolo 4, referente ao artigo 

científico de Calegari e Rodrigues (2018). 

 

Protocolo 4: Fichamento do artigo científico de Calegari e Rodrigues (2018). 

(I) Título. As histórias dos sistemas de medidas de comprimento: 

contribuições para a contextualização no ensino de matemática. 

(II) Autor (es). Jean Franco Mendes Calegari e Marilda Merência Rodrigues. 

(III) Ano de publicação. 2018. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Perspectiva / Qualis A2 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Florianópolis/ SC 
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(VI) Objetivo do trabalho. O artigo não apresenta a palavra ‘objetivo’ durante o texto, mas 

apresenta a contextualização do tema Grandezas e Medidas “[...] 

visando contribuir para uma análise interdisciplinar e 

historicamente situadas desses conteúdos” (CALEGARI; 

RODRIGUES, 2018, p. 761). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Documento curricular: Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (BRASIL 1997, 1998, 1999); 

PCN + Ensino Médio – Orientações Educacionais 

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002). 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Parâmetros Curriculares Nacionais; Ensino de Ciências: 

Ricardo (2005). 

(2) Educação Matemática: Mendes (2008). 

(3) Sistema Universal de Pesos e Medidas: Crease (2013). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Pesquisa bibliográfica e documental. 

(X) Principais resultados encontrados. A pesquisa apresenta discussões sobre a abordagem da temática 

grandezas e medidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o ensino básico, em que “[...] busca somar-se às contribuições sobre 

as novas perspectivas e possibilidades da educação matemática” 

(CALEGARI; RODRIGUES, 2018, p. 761). 

Baseado em Crease (2013) o artigo faz um delineamento do 

processo histórico de padronização do sistema de medidas que “[...] 

configuram o padrão atual foram desenvolvidos e aceitos mediante 

um complexo processo de disputas com outros modelos 

convencionais” (CALEGARI; RODRIGUES, 2018, p.779). 

Os resultados encontrados apontam que no documento analisado, 

apesar da possibilidade de aprofundamento apresenta [...] 

sutilmente as possibilidades de abordar aspectos históricos dos 

temas Grandezas e Medidas” (CALEGARI; RODRIGUES, 2018, 

p. 763). 

 

Fonte: A autora 

 
 

A pesquisa apresenta como temática grandezas e medidas, um conteúdo 

presente nos currículos de Matemática da educação básica, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e Médio, considerando a 

importância do tema e “[...] problematizando - se a polissemia com que esses 

conceitos são carregados no debate educacional” (CALEGARI; RODRIGUES, 

2018, p. 761). 

A Educação Matemática apresenta diversas perspectivas de ensino e 

possibilidades de trabalho com os mais variados recursos, inclusive aliando a 

Matemática com outras disciplinas. Verificamos que o artigo buscou acrescentar 

“[...] contribuições sobre as novas perspectivas e possibilidades da Educação 

Matemática, especialmente à tendência metodológica no ensino de Matemática que 

tem como forte aliada a História e a História da Matemática como estratégia de 

ensino (CALEGARI; RODRIGUES, 2018, p. 761). 
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O sistema universal de pesos e medidas apesar de fazer parte do cotidiano 

de todos, quando comparado ao tempo de história da humanidade pode ser 

considerado como recente e tratá-lo “[...]de forma evidente ou natural pode ser um 

caminho pouco proveitoso e atraente aos nossos educandos, especialmente àqueles 

que se encontram nas etapas iniciais de formação” (CALEGARI; RODRIGUES, 

2018, p.763). 

Os autores apresentam e analisam como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática tratam as grandezas e medidas para os ciclos de ensino, 

apoiados na perspectiva de Chiaquim (2006) da utilização da História da 

Matemática combinada com outros recursos para melhoria do aprendizado. 

Apesar de sua sutil indicação para abordagem histórica do tema, a 

expressão “campo fértil” se referindo a abordagem histórica sem um 

aprofundamento das possíveis maneiras de utilização e ainda“[...] há um esforço 

de convencimento sobre a importância dos temas Grandezas e Medidas, 

apresentados no rol dos conteúdos a serem tratados nos primeiros dois ciclos, por 

seu caráter prático e utilitário” (CALEGARI; RODRIGUES, 2018, p. 764). 

As orientações do documento para o primeiro, segundo, terceiro e quarto 

ciclos são descritas pelos autores, destacando para o primeiro e segundo ciclos a 

comparação entre grandezas de mesma natureza e para o terceiro e quarto ciclos a 

reafirmação da importância do tema e possibilidade de ligação com outras áreas do 

conhecimento. A possibilidade de abordagem histórica também reaparece no 

documento acompanhado mais uma vez pela expressão ‘campo fértil’ e a orientação 

aos professores com a “[...] A expectativa é que o estudo das estratégias utilizadas 

por outras civilizações possa contribuir para compreensão do sentido de 

determinadas medidas” (CLEGARI; RODRIGUES, 2018, p. 765). 

Com base na tese de doutorado de Ricardo (2005), o artigo apresenta a 

análise dos conceitos de interdisciplinaridade e contextualização na percepção dos 

autores dos Parâmetros Curriculares com convergências entre os conceitos, 

buscando uma educação significativa, “[...] destacando as suas potencialidades 

para o desenvolvimento de competências e habilidades capazes de promover 

diálogos entre os campos disciplinares e para a aproximação de conceitos afins, 

numa perspectiva metodológica relacional” (CALEGARI; RODRIGUES, 2018, p. 

766). 
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Sobre o conceito de interdisciplinaridade, com base em Ricardo (2005) 

esclarece que o conceito de um objeto é mais complexo e não são compreendidos 

em uma única disciplina, tornando assim a interdisciplinaridade necessária para a 

contextualização. Assim, 

[...] vale ressaltar que, no âmbito deste artigo, nos referimos a uma abordagem 

contextualizada levando em conta que o fracionamento do objeto de estudo é 

um recurso de análise, mas não pode conduzir à perda da totalidade, que não é 

o somatório das partes, mas as suas imbricações, articulações e determinações 

(CALEGARI; RODRIGUES, 2018, p.766). 

 

Ainda com base em Ricardo (2005) os autores defendem o uso da história 

da ciência como possibilidade de ligação entre três enfoques da contextualização 

do saber escolar que são o sócio–histórico, epistemológico e a transposição 

didática, já que “[...] há uma polifonia envolvendo estes conceitos, e que não basta 

anunciá-los, é necessário um árduo trabalho de extração das suas potencialidades” 

(CALEGARI; RODRIGUES, 2018, p. 767). 

Em relação ao tema grandezas e medidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, o artigo apontou que não se apresenta um espaço 

reservado para o conteúdo, as medidas aparecem como aprendizagem de áreas, no 

ensino de Física ou Química, já as grandezas “[...] aparece diluído em termos como 

‘quantificação das grandezas’, ‘estabelecimento de parâmetros e grandezas no 

ensino de Física’ ou ainda na expressão de grandezas através de fórmulas” 

(CALEGARI; RODRIGUES, 2018, p.767). 

Alguns marcos no processo histórico pela universalização dos padrões do 

sistema de medidas são baseados em Crease (2013) como o uso de partes do corpo 

humano para medições e como essa imprecisão de variação entre cada corpo e a 

regionalização das medidas causa uma dificuldade no comércio. As conferências 

realizadas por diversos países resultaram em um Sistema Internacional de Unidades 

(SI). 

O tema das grandezas e medidas se fez presente em várias civilizações e 

sua evolução até chegar aos dias atuais perpassa pelo processo histórico da 

humanidade e o desenvolvimento das ciências. Para Calegari e Rodrigues (2018), 

é possível compreender que: 

[...]que os sistemas de medidas que configuram o padrão atual foram 

desenvolvidos e aceitos mediante um complexo processo de disputas com 
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outros modelos convencionais. E, embora hegemônico, coexiste com outros 

padrões em países que não adotaram o sistema internacional, isto é, que adotam 

os seus próprios modelos e fazem as conversões quando realizam os comércios 

internacionais, evidenciando, portanto, fortes nexos entre cultura e educação, 

o que tem sido observado pela vertente teórico-metodológica denominada de 

Etnomatemática (p.779). 

 

Em que demonstra mais uma vez a viabilidade de tratar o tema nas aulas, 

considerando a sua ligação com outras áreas do conhecimento e “[...] também 

possam identificar as permanências, as resistências e os enraizamentos de outros 

padrões presentes em inúmeras circunstâncias das suas vidas” (CALEGARI; 

RODRIGUES, 2018, p. 779). 

O artigo de DA COSTA; VILAÇA (2020): AC5 

Nesse item, fizemos a compilação indicada no Protocolo 5, referente ao artigo 

científico de Da Costa, Vilaça e De Melo (2020). 

 

Protocolo 5: Fichamento do artigo científico de Da Costa, Vilaça e De Melo (2020). 

(I) Título. O ensino de Grandezas e Medidas em um documento curricular 

oficial para o ensino básico. 

(II) Autor (es). André Pereira da Costa, Marcel Muniz Vilaça e Larisse Vieira de 

Melo. 

(III) Ano de publicação. 2020. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Ensino Em Re-vista/QualisA3. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Uberlândia/ MG. 

(VI) Objetivo do trabalho. O artigo teve como objetivo “[...]analisar a abordagem do ensino de 

Grandezas e Medidas nos Parâmetros Curriculares para a Educação 

Básica do Estado de Pernambuco” (COSTA; VILAÇA; MELO, 

2020, p.936). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Documento Curricular Estadual: Pernambuco (2012). 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. Processos de ensino e de aprendizagem das grandezas e medidas: 

Lima e Bellemain (2010). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Abordagem qualitativa, com caráter documental. 

(X) Principais resultados encontrados. O artigo busca fazer uma relação entre o documento utilizado como 

norteador pelas escolas de Pernambuco com a proposta 

apresentada no artigo de Lima e Bellemain (2010), “[...] visto que 

é considerado uma referência nacional ao se abordar questões 

pertencentes às Grandezas e Medidas” (COSTA; VILAÇA; 

MELO, 2020, p. 936). 

Os resultados encontrados mostraram que o documento analisado 

está de acordo com o marco histórico utilizado, na educação básica 

propicia que “[...]essa convergência contribui para criar situações 

pedagógicas propícias, para que os processos de ensino e de 

aprendizagem das Grandezas e Medidas, [...]sejam vivenciados de 

forma adequada (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p. 953). 

Mesmo sem ser o foco do trabalho, o artigo pontua alguns 

pontos de convergência e divergência entre os Parâmetros 

Curriculares para a Educação Básica do Estado de Pernambuco 

e a Base Nacional Comum Curricular e com o intervalo de 
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cinco anos entre a publicação entre os dois documentos, os 

autores consideram que os Parâmetros Curriculares de 

Pernambuco “[...] ainda são bastante atuais e pertinentes para 

auxiliar o trabalho dos professores durante as aulas de 

Matemática(COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p. 953). 

 

Fonte: A autora 

 

O artigo apresenta o tema da pesquisa no título e o objetivo aparece 

especificado logo nas primeiras linhas do resumo, seguido do marco teórico 

escolhido para realização da análise. O objetivo geral do texto consiste em “[...] 

analisar como é apresentado o ensino de Grandezas e Medidas nos Parâmetros 

Curriculares para a Educação Básica do Estado de Pernambuco” (COSTA; 

VILAÇA; MELO, 2020, p.934). 

Uma das justificativas do texto para o desenvolvimento do trabalho sobre o 

tema se dá pela sua forte relevância social e possibilidade de articulação com outros 

campos da matemática e até mesmo com outras disciplinas, dessa forma “[...] 

notamos a necessidade desse campo da matemática para o pleno exercício da 

cidadania”(COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p.937). 

As grandezas e medidas foram por muito tempo associadas ao campo da 

geometria, pois no Movimento da Matemática Moderna ocorrido no Brasil nas 

décadas de 1960 e 1970: 

[...] o campo geométrico era pouco abordado no livro didático e quase nunca 

ensinado nas aulas de Matemática, em decorrência do Movimento da 

Matemática Moderna, consequentemente, o trabalho com as questões 

referentes às Grandezas e Medidas era praticamente inexistente na educação 

básica (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p. 937). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997) 

reconhece as grandezas e medidas como um campo autônomo, pois essa distinção 

“[...] fez com que os conteúdos pertencentes a este eixo tivessem maior destaque e 

importância para serem abordados durante a educação básica” (COSTA; VILAÇA; 

MELO, 2020, p. 937). 

Os autores destacam que apesar dessa autonomia trazida para as grandezas e 

medidas este campo da matemática ainda é tratado com ênfase em aplicação de 

fórmulas e nas conversões de unidades. O trabalho conceitual e a epistemologia 

não são aprofundados, o que “[...] acarreta na omissão de um aspecto importante 

no estudo desse campo matemático, que é a compreensão das grandezas associadas 
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às figuras geométricas” (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p.938). 

A ênfase na formalização precoce dos conteúdos ligados as grandezas e 

medidas, a utilização de fórmulas logo nos primeiros anos de escolaridade pode 

ocasionar obstáculos na aprendizagem, considerando que “[...] embora as crianças 

já cheguem a escola com algum conhecimento sobre grandezas, elas não 

apresentam entendimento do seu significado” (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, 

p. 940). 

Em seguida os autores apresentam uma descrição dos Parâmetros 

Curriculares para a Educação Básica do Estado de Pernambuco, publicado em 

2012. No citado documento há três concepções sobre ensino e aprendizagem, sendo 

que o primeiro considera “[...] o ensino como sendo um processo vinculado a 

construção e reconstrução de conhecimentos” (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, 

p. 944). 

Com relação a segunda concepção há a menção que “[...] o processo de 

aprendizagem se desenvolve com base na fragmentação do conhecimento e a 

terceira que durante os processos de ensino e de aprendizagem, o estudante é o 

autor principal da construção do saber” (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p. 944). 

O artigo sintetiza as grandezas abordadas nos Parâmetros para a Educação 

Básica do Estado de Pernambuco de matemática, concluindo que “[...] 

praticamente todas as grandezas são abordadas na primeira etapa do ensino 

fundamental, sendo também constatado na segunda etapa” (COSTA; VILAÇA; 

MELO, 2020, p. 947). 

Nos anos iniciais do ensino fundamental as grandezas e medidas no 

documento foca em situações de “[...] estimação, comparação, ordenação e 

sequenciamento” (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p.949) com discurso de 

acordo com Lima e Bellemain (2010). 

Ao final do artigo encontramos alguns pontos de convergência e divergência 

entre os Parâmetros para Educação Básica do Estado de Pernambuco e a Base 

Nacional Comum Curricular, considerando os cincos anos entre a publicação dos 

documentos, como por exemplo, “[...] o campo das Grandezas e Medidas recebe 

um maior destaque no documento estadual de Pernambuco, do que no documento 
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nacional” (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p. 952) 

A Base Nacional Comum Curricular, conforme Brasil (2017), 

diferentemente dos Parâmetros para Educação Básica do Estado de Pernambuco e 

de Lima e Bellemain (2010), recomendam “[...] a possibilidade de abordar as 

transformações entre unidades de medidas convencionais mais usuais ainda nos 

anos iniciais do ensino fundamental” (COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p. 952). 

A conclusão do artigo baseado em todas as comparações e análises é de que 

nos Parâmetros para Educação Básica do Estado de Pernambuco “[...] os 

pressupostos apresentados por Lima e Bellemain (2010) estão contemplados” 

(COSTA; VILAÇA; MELO, 2020, p. 953). 

 

O artigo devido a DE ALMEIDA; MEGID (2017): AC6 

A seguir, apresentamos a coleta de dados e análise do artigo científico 

proposto por De Almeida e Megid (2017), exposto no Protocolo 6. 

 

Protocolo 6: Fichamento do artigo científico de De Almeida e Megid (2017). 

(I) Título. Reverberações de aprendizagens sobre medidas na prática de 
professores que ensinam matemática. 

(II) Autor (es). Alessandra Rodrigues de Almeida; Maria Auxiliadora Bueno 

Andrade Megid 

(III) Ano de publicação. 2017. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Cadernos de Pesquisa/ Qualis A1. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) São Luís/Maranhão. 

(VI) Objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho foi realizar uma “[...] investigação a respeito 

de práticas pedagógicas desenvolvidas, por professores da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em 

formação continuada, num grupo de estudos com características 

colaborativas que discute o ensino e a aprendizagem da 

Matemática” (DE ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 106). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e Ed. Infantil. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Pesquisas colaborativas; 

(2) Formação de professores: Curi (2005), Passos et al. (2006), 

Nacarato, Mengali e Passos (2009), Gatti, Barreto e André (2011). 

(3) Conceitos de tempo: Léon (2011), Clements e Stehan (2004), 

Godino, Batanero e Roa (2002). 
(4) Medida de comprimento: Clements e Stephan (2004), Caraça 
(1963). 

(IX) As Metodologias utilizadas. A pesquisa declarada foi a narrativa, como “[...] um modo de 

compreender a experiência vivenciada no grupo e com ele” (DE 

ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 106). Os dados foram coletados de 

vídeo gravações e de narrativas escritas pelos professores. 
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(X) Principais resultados encontrados. As autoras afirmaram que a “[...] participação no grupo de estudos 

possibilitou aos docentes aprendizagens conceituais sobre as 

Grandezas e Medidas, e sobre seu ensino e aprendizagem nos anos 

iniciais da educação básica. Tais aprendizagens reverberaram nas 

práticas dos participantes, tornando-as mais exploratórias e 

problematizadoras, por meio da inserção do tema e/ou de 

alterações graduais nas maneiras de abordá-lo com crianças” (DE 

ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 106). 

Fonte: A autora 

 

O artigo traz as considerações de Curi (2005) e Nacarato, Mengali e Passos 

(2009), autoras que consideram ser grande o desafio dos professores que lecionam 

na etapa da educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, pois os cursos 

de Pedagogia nem sempre elaboram suas disciplinas em consonância com os 

conteúdos e metodologias, assim como aliam estudos envolvendo os diversos 

blocos de conteúdos ‘Números e Operações’, ‘Espaço e Forma’ e as ‘Grandezas e 

Medidas’, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil; 1997; 

1998).Acreditamos que isso possa se estender para a falta de maiores estudos 

envolvendo as relações entre as atuais unidades temáticas ‘Números; Álgebra; 

Geometria; Grandezas e medidas; Probabilidade e Estatística’, da Base Nacional 

Comum Curricular (Brasil, 2017) e como isso possa ser melhor veiculado nos 

cursos de formação de professores. 

As autoras tiveram como hipótese que “[...] os grupos de estudos com 

características colaborativas se configuram como espaços importantes de formação 

docente e de produção de conhecimentos a respeito do ensino e da aprendizagem 

da Matemática na Educação Básica” (DE ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 106). 

O artigo traz as ponderações de Passos et al. (2006), que considera a 

formação do professor em uma perspectiva ampla e imersa em um processo “[...] 

contínuo, que ocorre ao longo da vida e de modo integrado às práticas sociais e 

cotidianas de cada professor” (DE ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 108). Ainda, essa 

formação deveria ir “[...] além das atividades acadêmicas dos cursos e ocorre[r] 

também a partir das interações entre os profissionais na escola, das reflexões sobre 

a prática pedagógica, das pesquisas para o desenvolvimento das aulas, da 

participação em encontros e discussões em grupos em diferentes momentos” (DE 

ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 108). 

Portanto, Passos et al. (2006) propõe como essencial a formação de 

professores em grupos colaborativos, pois isso pode “[...] permitir ao professor 



57 
 

reconhecer-se como produtor de conhecimentos e como agente de mudança nos 

contextos educacionais onde está inserido”. (DE ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 

108). 

O artigo traz deliberações de Inhelder e Piaget (2003), que consideram a 

grandeza tempo um tema complexo para se trabalhar com as crianças, pois estas 

“[...] concentram-se no presente, sendo difícil para elas conceituar ideias como 

passado e futuro” (apud DE ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 112). 

Ainda, León (2011) pontua que o conceito de tempo é uma construção 

individual que é “[...] percebido e processado a partir de diferentes perspectivas, 

dependendo da natureza e do impactodas experiências vivenciadas e do contexto 

cultural e social em que cada pessoa se desenvolve”(apud DE ALMEIDA; 

MEGID, 2017, p. 112). 

No artigo, as autoras consideram que o trabalho com o tempo nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental deve ser considerado “[...] por meio da 

comparação, pois um evento pode durar mais ou menos que outro. A medida da 

duração do evento será dada por ‘quantas vezes’ a unidade T (segundo, minuto, 

hora, ...) ocorre no decorrer do evento” (DE ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 112). 

O artigo desenvolveu a pesquisa pelo prisma qualitativo, onde se valorizou 

“[...] a descrição dos encontros, da participação dos professores e das interações 

ocorridas no contexto do grupo e das instituições educacionais onde os professores 

atuam” (DE ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 106). 

Duas professoras foram os sujeitos de pesquisa. Estaremos relatando o caso 

da professora (denominada de ‘DN’ no artigo) que leciona nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

DN comentou que, ao perguntar às crianças sobre qual era o horário de entrada 

e saída da escola, elas responderam que entravam às sete e saíam ao meio-dia. 

Também sabiam que esse intervalo de tempo era de cinco horas. No entanto, 

muitos não estabeleceram relação entre esse período conhecido, de cinco horas 

na escola, com os intervalos de tempo das diferentes atividades (DE 

ALMEIDA; MEGID, 2017, p. 117-118). 

 

A professora DN compartilhou essa situação no grupo colaborativo e que 

gostaria de novas contribuições para realizar o trabalho. “As sugestões foram 

colocadas na perspectiva de propor outras questões a respeito do tempo para os 
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alunos pensarem, buscando estabelecer relações entre os acontecimentos da vida 

diária e a ampliação das noções temporais” (DE ALMEIDA; MEGID, 2017, 

p.118). 

O artigo relata que, na reunião seguinte, DN socializou as práticas realizadas 

na escola com o grupo. DN relatou que “[...] além da perspectiva matemática, a 

ideia psicológica de tempo, da subjetividade que a envolve” (DE ALMEIDA; 

MEGID, 2017, p.118). 

As autoras consideram que essa interlocução possibilitou um debate amplo 

do tema, que, tendo emergido dos estudos e do contexto da escola, possibilita a 

reflexão sobre o tempo, considerando diferentes perspectivas. 

 

O artigo referente a DE SOUZA ESTEVES; DA SILVA (2014): AC7 

No Protocolo 7 realizamos a compilação referente ao artigo científico 

desenvolvido por De Souza, Esteves e Da Silva (2014). 

 

Protocolo 7: Fichamento do artigo científico referente: De Souza, Esteves e Da Silva (2014). 

(II)Título. Conhecimentos de graduandos para o ensino de matemática: 

experiências e possibilidades de integração na formação inicial. 

(II) Autor (es). Neusa Marques de Souza, Anelisa Kisielewski Esteves e 

Rúbia Grasiela da Silva. 

(III) Ano de publicação. 2014. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Educação Matemática Pesquisa/ Qualis A2. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) São Paulo/SP 

(VI) Objetivo do trabalho. O artigo teve por objetivo apresentar “[...] resultados de uma 

pesquisa qualitativa que investigou o potencial de integração 

curricular e possibilidades de troca de conhecimentos entre 

licenciandos em Pedagogia e Matemática” (DE SOUZA 
ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 189). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Graduandos de Licenciatura em Pedagogia e Matemática. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Formação de Professores: Shulman (1986, 1987, 2004), 

Fiorentini et al. (2002), Curi (2004), Souza e Garnica (2004), 

Moreira e David (2005), Gatti e Barreto (2009). 

(IX) As Metodologias utilizadas. A pesquisa foi declarada qualitativa, onde foram realizadas oito 

“[...] sessões de elaboração e regência de aulas sobre Grandezas e 

Medidas com graduandos dos dois cursos, análise de ementas e 

entrevistas” (DE SOUZA ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 

189). Os dados coletados foram realizados a partir de observações 

escritas e a gravação em áudio das discussões nas sessões. 

(X) Principais resultados encontrados. As autoras concluíram que “[...] a integração curricular das 

referidas licenciaturas revela-se como possibilidade de avanço para 

formação inicial de professores que ensinam Matemática” (DE 

SOUZA ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 189). 

Fonte: A autora 
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O artigo justifica as necessárias pesquisas sobre a formação de professores 

que atuam no Ensino Fundamental com base em Curi (2004), Souza e Garnica 

(2004), Moreira e David (2005), Gatti e Barreto (2009). Estes autores “[...] 

levantam questões sobre a dicotomia existente entre conhecimentos pedagógicos e 

matemáticos nas licenciaturas em Matemática e Pedagogia, criadas por 

estereótipos que constituem resistências quase intransponíveis” (DE SOUZA 

ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 190). 

Ainda, Fiorentini et al (2002) relata que nos cursos de Licenciatura 

(Pedagogia) é trabalhado ‘como ensinar’, mas “[...] pouca atenção que é dada aos 

conteúdos específicos nos currículos, programas e planos de ensino” (DE SOUZA 

ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 191). 

Para efetivar a pesquisa foram planejados e efetivados oito encontros com 

oito estudantes, futuros pedagogos e licenciandos em Matemática (4 de cada 

curso), para a elaboração integrada de “[...] aulas para o ensino do tema Grandezas 

e Medidas” (DE SOUZA ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 191). 

Nesses encontros houve etapas de “[...] planejamento, discussão, preparação 

e regência de aulas sobre o conteúdo Grandezas e Medidas” (DE SOUZA 

ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 191) e, em particular, envolvendo as grandezas 

área, comprimento, massa e perímetro. 

O ponto de partida foi a análise conjunta dos “[...] conhecimentos propostos 

nos currículos dos dois cursos de formação inicial frequentados pelos sujeitos 

pesquisados” (DE SOUZA ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 190), com a intenção 

de “investigar o potencial de integração curricular e possibilidades de troca de 

conhecimentos entre licenciandos em Pedagogia e Matemática” (DE SOUZA 

ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 190). 

O referencial teórico principal foi Schulman (1986;1987;2004), autor que 

considera para a formação de professores o: 

[...] conhecimento do conteúdo específico; conhecimento pedagógico geral; 

conhecimento curricular; conhecimento pedagógico do conteúdo; 

conhecimento sobre os alunos e suas características; conhecimento dos 

contextos educacionais; conhecimentos dos fins, propósitos e valores 

educacionais e de suas bases filosóficas e históricas (DE SOUZA ESTEVES; 

DA SILVA, 2014, p. 192). 
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O artigo relata que um dos focos de observações e fundou no conhecimento 

pedagógico do conteúdo que integra “[...] os conhecimentos do conteúdo 

específico, enfatizado nos cursos de licenciatura em Matemática, e o conhecimento 

pedagógico geral, priorizado nos cursos de licenciatura em Pedagogia” (DE 

SOUZA ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 192). 

Outro foco de observações foi “[...] observar as possibilidades – propiciadas 

por meio das disciplinas oferecidas ao longo dos dois cursos – de estabelecimento 

de relações entre o conhecimento do conteúdo específico e o conhecimento 

pedagógico geral” (DE SOUZA ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 192). 

O artigo faz a descrição e análise de uma aula planejada pelos licenciandos 

da Pedagogia para alunos do quinto ano do Ensino Fundamental sobre Grandezas 

e Medidas (Grupo 1), assim como de uma aula planejada para o 6º ano pelos 

licenciandos em Matemática (Grupo 2). Houve leitura coletiva por parte de cada 

grupo e depois um momento de deliberações mútuas sobre as aulas preparadas 

pelos dois grupos. Em uma sessão posterior cada grupo apresentou uma aula 

seguindo o planejamento decidido em grupo, o que desencadeou novos debates e 

considerações em sessões posteriores. 

Com relação ao grupo de licenciandos de Pedagogia, o artigo relatou que 

houve uma reação contrária ao necessário de conhecimento de conteúdo específico, 

no caso, sobre Grandezas e Medidas. As autoras relatam que após as oito sessões 

esta percepção melhorou um pouco. Os licenciandos de Pedagogia reagiam: 

[...] nas primeiras discussões quanto à gravidade dessa realidade, pois 

possuíam a crença de que tais conhecimentos eram triviais e poderiam ser 

aprendidos a partir de materiais didáticos durante o planejamento de suas aulas. 

Segundo eles, tal crença havia sido formada a partir das opiniões de alguns de 

seus professores (DE SOUZA ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 200). 

 

As autoras consideraram que a dinâmica foi uma “[...] boa oportunidade para 

propiciar reflexões acerca dos seus conhecimentos e crenças” (DE SOUZA 

ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 205). A guisa de conclusão, as situações: 

“[...] de troca provocaram nos sujeitos ruptura de estereótipos e 

conscientização sobre a necessidade de apropriação tanto de conhecimentos 

pedagógicos como do conteúdo matemático específico, apontados por 

Shulman como condição necessária ao professor para o ensino” (DE SOUZA 

ESTEVES; DA SILVA, 2014, p. 189). 
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3.3.8 O artigo de LIELL e BAYER (2019): AC8 

 
O artigo científico de Liell e Bayer (2019) foi sintetizado no Protocolo 8. 

 

Protocolo 8: Fichamento do artigo científico referente Liell e Bayer (2019) 

(III)Título. Conhecimento matemático e a visão de professores em formação 

que cursam pedagogia sobre a 1ª Olimpíada brasileira de 
matemática-nível A. 

(II) Autor (es). Cláudio Cristiano Liell; Arno Bayer 

(III) Ano de publicação. 2019 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Revista Paranaense de Educação Matemática/B1 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Paraná 

(VI) Objetivo do trabalho. O artigo, parte de uma pesquisa de Pós-doutorado, teve por 

objetivo analisar “[...] as percepções de futuros professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental sobre a 1ª Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A aplicada 

em 2018” (LIELL; BAYER, 2019, p. 395). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Estudantes de pedagogia. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Competições de conhecimentos: Maciel (2009), Alves (2010). 

(2) Formação de professores: Zabalza (2004) e Ghedin, Leite e 

Almeida (2008) 

(IX) As Metodologias utilizadas. As autoras declararam a metodologia como de natureza quanti- 

qualitativa, de acordo com Moreira e Caleffe (2008). 

(X) Principais resultados encontrados. O artigo relatou que “[...] as questões com maior índice de 

erros cometidos pelas graduandas referem-se, principalmente, 

aos conteúdos das unidades temáticas de álgebra, grandezas 

e medidas; boa parte apresentou dificuldade de interpretação 

das questões da olimpíada; metade das graduandas destaca 

que apresentam muita dificuldade em matemática e que nas 

escolas não deixaram trabalhar alguns conteúdos da 

olimpíada porque as direções 

pedem para priorizar as quatro operações” (LIELL; BAYER, 

2019, p. 395). 

Fonte: A autora 

 

 

O artigo expõe que a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP) é um projeto nacional realizado pelo Instituto Nacional de 

Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Matemática (SBM), e promovido federal, sendo direcionado as escolas brasileiras. 

O intuito destes organizadores foi “[...] identificar talentos dos educandos na área 

e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica” (LIELL; BAYER, 

2019, p. 396). 

O artigo buscou identificar a percepção de 11 licenciandos, sujeitos sociais 

diretamente envolvidos com a 1ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas – Nível A, e teve como foco “[...] as análises nas respostas oriundas de 
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questionários respondidos por um grupo de 11 graduandas em Pedagogia” (LIELL; 

BAYER, 2019, p. 396). 

Como referencial teórico o artigo se posicionou em torno de Imbernón 

(2002), Zabalza (2004), Ghedin, Leite e Almeida (2008). O artigo destaca os 

autores para pontuar a importância da formação continuada de professores. 

A parte empírica da pesquisa envolveu a resolução de questões da Olimpíada 

por onze graduandos do curso de Pedagogia e questionário “[...] com 5 questões 

abertas e 5 questões fechadas, a respeito do entendimento sobre a olimpíada 

aplicada” (LIELL; BAYER, 2019, p. 395). O que se seguiu foi a apresentação 

das “[...] opiniões e as constatações dos futuros educadores referentes à 

formação desenvolvida no curso de Pedagogia que estão cursando” (LIELL; 

BAYER, 2019, p. 395). 

Após a exposição dos dados qualitativos envolvidos, o artigo relatou que 

cerca de 22% os licenciandos responderam que os conteúdos da OBMEP não 

tinham sido abordados no ensino básico e que 36% apresentaram dificuldade em 

interpretar os enunciados. Com relação as unidades temáticas que os alunos 

apresentaram dificuldades de resolver, cerca de 67% dos licenciandos indicou o 

item ‘Grandezas e Medidas’ e que representou o maior índice dos pontuados com 

relação a Álgebra (33%) e Geometria (56%). 

Outro destaque apontado pelos licenciandos foi com relação a percepção das 

unidades temáticas indicadas que teriam maior dificuldade para um trabalho futuro 

como professores. Os resultados indicaram Geometria (67%) e Grandezas e 

Medidas (56%) como os maiores índices. 

 

O artigo de LOPES; POZEBON; KLEIN (2020): AC9 

No Protocolo 9 compilamos os resultados do artigo científico referente a 

Lopes, Pozebon e Klein (2020). 

 
 

Protocolo 9: Fichamento do artigo científico referente a Lopes, Pozebon e Klein 

(2020). 

(I) Título. Manifestações de futuros professores que ensinam Matemática 

em ações que envolvem Grandezas e Medidas. 

(II) Autor (es). Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes, Simone Pozebon e Maiara 

Luiza Klein. 

(III) Ano de publicação. 2020. 
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(IV) Nome da revista/ Qualis. Ensino Em- Revista/ QualisA3 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Uberlândia/ MG 

(VI) Objetivo do trabalho. O artigo teve como objetivo “[...] discutir sobre manifestações de 

futuros professores diante de uma Situação Desencadeadora de 

Aprendizagem relativa a grandezas e medidas, mais 

especificamente sobre volume” (LOPES; POZEBON; KLEIN, 

2020, p. 1318). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Formação inicial de professores. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Teoria da Atividade: Leontiev (1978, 1988); 

(2) Atividade Orientadora de Ensino: Moura (1996); 

(3) Pensamento teórico: Davidov (1982, 1988). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Pesquisa qualitativa. 

(X) Principais resultados encontrados. O artigo é um recorte de uma pesquisa desenvolvida com o intuito 

de “[...] discutir sobre manifestações de futuros professores diante 

de uma situação desencadeadora de aprendizagem relativa a 

grandezas e medidas” (LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, 

p.1306). 

A aquisição do conhecimento teórico, parte do processo de 

apropriação do conhecimento, necessita que os estudantes sejam 

colocados em situações capazes de “[...]mobilizar conhecimentos 

que, utilizados como ferramentas de resolução de problemas, 

podem levar à aquisição de novas capacidades intelectuais 

(LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, p. 1309). 

Os resultados encontrados indicam que ao serem colocados em 

situações desencadeadoras de aprendizagem relativa a grandezas e 

medidas os graduandos “[...] nem sempre superam o apelo ao 

material sensorial como única forma de busca de solução, o que 

caracteriza o pensamento empírico” (LOPES; POZEBON; 

KLEIN, 2020, p.1306). 

 

Fonte: A autora 

 
  

A pesquisa foi realizada com alunos participantes do Clube da Matemática 

da Universidade Federal de Santa Maria. Os dados empíricos se originam da 

participação dos estudantes em “[...] estudos e ações relacionadas ao ensino e 

aprendizagem de matemática, pautados na Teoria Histórico-Cultural, 

especialmente na Teoria da Atividade e na Atividade Orientadora de Ensino” 

(LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, p. 1306). 

O movimento causado pela necessidade dos seres humanos de resolver 

problemas socialmente estabelecidos, sem reduzir a Matemática a fórmulas e 

memorização promove motivações para transformação do mundo objetal. Assim, 

tem-se “[...] a Matemática como instrumento fundamental no processo de 

humanização, pois ela, como tantos outros, proporciona criar novas condições de 

o sujeito se humanizar, por meio de sua atividade” (LOPES; POZEBON; KLEIN, 

2020, p.1308). 
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Pautadas na Teoria da Atividade de Leontiev (1988) as autoras 

compreendem a atividade humana como um processo psicológico iniciado por uma 

necessidade, mas destacam que “[...] não é qualquer ação que fará com que ele 

desenvolva novas aptidões psíquicas, estas precisam ser oriundas de uma 

necessidade particular que lhe permitirá colocar-se em movimento, orientado por 

um motivo, traçando ações que lhe exijam conhecimentos (LOPES; POZEBON; 

KLEIN, 2020, p. 1309). 

A aquisição de conhecimento também ocorre na escola e a percepção 

ofertada no ambiente escolar possibilitando que se aproprie da cultura 

historicamente elaborada colabora na atuação e inserção na vida social. Na escola, 

os “[...] conhecimentos, bem como sua organização na forma de componentes 

curriculares, são resultados de um processo que faz parte da história humana e, por 

isso, sua apropriação deve servir como instrumento de desenvolvimento das 

máximas capacidades intelectuais do sujeito” (LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, 

p.1311). 

As autoras se utilizam das perspectivas de Vygotsky (2007) sobre o 

desenvolvimento cultural, realizado no plano Social e no plano psicológico. As 

funções psíquicas superiores envolvidas no processo de apropriação da experiência 

social existem “[...] primeiramente no plano social para, então, passar para o plano 

individual – de cada sujeito – o que nos leva a entender a importância do ensino 

nesse processo”(LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, p.1312). 

O conceito de atividade não se resume a uma simples ação, os processos e 

objetivos de cada atividade devem fazer parte do planejamento. 

Para que o aluno esteja em atividade de modo a promover o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores, mediante um determinado conhecimento, 

é preciso que uma necessidade impulsione o motivo, para ele se apropriar de 

conhecimentos estabelecidos socialmente, propostos pelo professor (LOPES; 

POZEBON; KLEIN, 2020, p.1313). 

 

Os tipos de conhecimentos pautados em Rubtsov (1996) se dividem em 

empírico e teórico, definidos como pensamentos empíricos e teóricos significando 

uma abordagem da realidade de maneiras distintas. O “[...] conhecimento empírico 

se baseia na observação e reflete apenas as propriedades exteriores dos objetos” 

(LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, p.1314). Por outro lado, o conhecimento “[...] 
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teórico origina-se de uma transformação dos objetos e reflete as relações entre as 

suas propriedades e suas ligações internas” (LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, 

p.1314). 

As autoras se utilizam no artigo da Teoria Histórico-Cultural especialmente 

na Teoria da Atividade e na Atividade Orientadora de Aprendizagem que “[...] 

considera a atividade como precursora do desenvolvimento do sujeito, pois busca 

aproximar o estudante da necessidade humana de criar o conceito por meio do que 

denomina Situação Desencadeadora de Aprendizagem” (LOPES; POZEBON; 

KLEIN, 2020, p.1314). 

O conhecimento discutido no texto e apoiado na proposta de Moura (1996) 

deve passar do patamar empírico para o teórico, por meio das ‘Situações 

Desencadeadoras de Aprendizagem’ para apropriação do conceito. Deste modo, 

“[...] ao intencionarmos discutir sobre o conceito de volume com os futuros 

professores, entendemos que não poderíamos partir de suas sínteses materializadas 

nas fórmulas matemáticas, mas sim, de uma SDA proposta por uma situação 

emergente do cotidiano” (LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, p.1316). 

O estudo foi realizado com onze (11) alunas dos cursos de licenciatura em 

Educação Especial, Matemática e Pedagogia que são futuros professores que 

podem ensinar Matemática. A relevância se justifica, posto que no “[...] processo 

inicial de formação, os futuros professores atribuem novos sentidos tanto ao 

exercício do trabalho pedagógico, quanto ao objeto de seu ensino” (LOPES; 

POZEBON; KLEIN, 2020, p.1316). 

As participantes foram divididas em dois grupos e o problema 

desencadeador de aprendizagem estava diretamente ligado ao cotidiano de 

transporte do material dourado entre o laboratório da universidade e as salas de aula 

da escola básica. Daí, decorreu o seguinte questionamento: “Como podemos 

descobrir qual a menor caixinha possível que permite levar o material, de forma a 

utilizar a menor quantidade de papelão? (LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, 

p.1320). 

Foram apresentadas no artigo duas cenas com a descrição de diálogos 

referentes às discussões de cada um dos grupos, para tentativa de resolução do 

problema proposto. O material dourado estava disponível para os grupos durante o 
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processo. O artigo deixa registrado que após as discussões, os grupos apresentaram 

suas soluções com o intuito de promover uma síntese coletiva do problema. Porém, 

constatamos que esses dados não foram apresentados no texto do artigo. 

Com a análise da primeira cena, referente a resolução do grupo 1, as 

autoras destacaram a necessidade das participantes em se apoiarem apenas na 

experiencia sensorial para a resolução. “O manuseio de material sensorial como 

única forma de chegar a uma resposta caracteriza o pensamento empírico, uma vez 

que inicia pelo exame das relações e atributos externos do objeto, permitindo a sua 

apreensão de modo imediato” (LOPES; POZEBON; KLEIN, 2020, p.1321). 

Nos diálogos descritos na cena 2, percebe-se que foi utilizado um caminho 

diferente para chegar a uma resposta de problema. Diante disso as autoras 

destacaram três pontos utilizados pelas participantes do segundo grupo, sendo eles 

”[...] a necessidade de utilizar os cálculos – a fórmula como síntese que supera a 

experiência empírica sensorial; o compartilhamento como propulsor do 

conhecimento; a possibilidade de aproximação ao conceito teórico” (LOPES; 

POZEBON; KLEIN, 2020, p.1323). 

Na conclusão do artigo as autoras reforçam as bases teóricas para as 

soluções encontradas pelos grupos e afirmam que o grupo 1 mais se aproxima da 

realidade observada na Educação Básica, com a busca por soluções apoiadas 

inteiramente na manipulação dos materiais, importante para os primeiros anos de 

escolarização, mas que deve ser desenvolvida e superada durante o avanço dos 

anos de escolaridade. 

O artigo se encerra destacando a importância, baseada nos resultados, de 

oportunizar espaços para a discussão e reflexão durante o processo de formação 

dos futuros professores. Para as autoras isso se justifica, pois, caso “[...] isso não 

aconteça, a consequência será a perpetuação do modelo vigente, uma vez que, 

quando professores, a organização do ensino se pautará nos seus conhecimentos, 

ou seja, dificilmente alcançará o desenvolvimento do pensamento teórico (LOPES; 

POZEBON; KLEIN, 2020, p.1329). 

 

O artigo de MARQUES et al.: AC10 

No Protocolo 10 passamos a compilação dos resultados do artigo científico 

referente a Marques et al. (2020). 
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Protocolo 10: Fichamento do artigo científico referente a Marques et al. (2020) 

(I) Título. Análise de provas de Matemática elaborada por professoras do 3° 

ano do Ciclo de Alfabetização. 

(II) Autor (es). Paola Reyer Marques, Mônica Saraiva Farias, Crislaine de 

Anunciação Roveda, Thaís Daltoé e João Alberto da Silva. 

(III) Ano de publicação. 2020. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Amazônia – Revista de Educação em Ciências e Matemáticas/ 

Qualis A2. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Belém/Pará. 

(VI) Objetivo do trabalho. O artigo teve como objetivo “[...] identificar como os professores 

organizam o instrumento de avaliação e a composição dos itens, 

bem como comparar as habilidades arguidas nas avaliações com 

aquelas previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)” 

(MARQUES et al., 2020, p. 99). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Análise de avaliações. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1)   Avaliação: Roldão e Ferro (2015); Wachowish e 

Romanowski (2002); Gatti (2003); Leal (2012). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Pesquisa Documental 

(X) Principais resultados encontrados. O artigo apresenta a análise de avaliações de Matemática do 

terceiro ano do Ciclo de Alfabetização. “Trata-se de um 

delineamento de pesquisa documental no qual foram analisados 

nove provas de quatro diferentes professoras” (MARQUES et al. 

2020, p.99). 

A utilização de avaliações formais no processo de ensino nas 

escolas acontece ao longo dos anos muitas vezes sem reflexões 

sobre o assunto. “Por vezes, a avaliação escolar não tem como 

objetivo nortear as aprendizagens, mas apenas classificar o que o 

estudante pode responder de um instrumento” (MARQUES et al., 
2020, p.101) 

Os resultados encontrados indicam que as unidades temáticas 

Probabilidade e Estatística, Geometria e Álgebra não foram 

contempladas nas avaliações e “[...] indicaram que a maioria dos 

itens de avaliação refere-se à unidade temática Números, enquanto 

outros, em menor quantidade, abordavam o campo Grandezas e 

Medidas” (MARQUES et al., 2020, p. 99). 

Fonte: A autora 

 

No artigo são analisadas avaliações elaboradas por professoras do 3° ano do 

Ciclo de Alfabetização de uma escola do extremo sul gaúcho. 

A reestruturação do Ensino Fundamental e como consequência a 

continuidade do processo de ensino em que os primeiros anos não consideram a 

retenção do aluno como adequada, sendo assim“[...] tornou-se interessante analisar 

os instrumentos de avaliação que são empregados especificamente no 3° ano do 

Ensino Fundamental, no qual há possibilidade de retenção” (MARQUES et al. 

2020, p.100). 
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Como a utilização das avaliações externas da Educação Básica com 

conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, se reconhece a importância de 

estudos com a temática. Com isso “[...] justifica-se que, neste estudo, as provas que 

foram analisadas são especificamente as de Matemática em função do papel de 

destaque que esta disciplina possui no processo de escolarização e na avaliação em 

particular” (MARQUES et al., 2020, p. 101). 

O artigo apresenta uma discussão sobre avaliação e diversas referências 

teóricas para definir e classificar os tipos de avaliações, assim como o 

aproveitamento dos resultados nas modificações necessárias do processo. A 

reorganização exige planejamento, já que ao elaborar um instrumento avaliativo 

escrito é preciso “[...] pensar quais habilidades precisam ser avaliadas e como os 

dados sobre o desempenho dos estudantes serão utilizados após os resultados” 

(MARQUES et al., 2020, p.102). 

Os dados coletados são apresentados em formato de quadro, com as unidades 

temáticas abordadas, as habilidades da Base Nacional Comum Curricular 

contemplada e em cada uma das quatro turmas participantes da pesquisa a 

quantidade de itens por habilidades, a quantidade de itens por unidade temática e 

a porcentagem de itens por unidade temática. Mesmo a unidade temática grandezas 

e Medidas, assim como Números, sendo encontrada em todas as avaliações “[...] 

observa-se que muitas habilidades não foram encontradas durante a análise” 

(MARQUES et al., 2020, p.106). 

Em relação à unidade temática Grandezas e Medidas o artigo delineou que 

as avaliações de Matemática do terceiro ano do Ciclo de Alfabetização não têm 

como foco principal a temática ‘Grandezas e Medidas’. A análise das avaliações 

revelou que: 

[...] não foi encontrado em nenhuma avaliação itens com o objetivo de 

reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida 

utilizada, além de medidas de comprimento (unidades não convencionais e 

convencionais), registro (instrumentos de medida, estimativas e comparações), 

assim como a comparação de áreas por superposição e medidas de tempo em 

relação à duração de eventos(MARQUES et al., 2020, p.107). 

 

As análises se basearam na utilização de imagens e nos enunciados das 

avaliações. Diante disso, foram criados eixos de analises para os dois aspectos. Em 

relação as “[...] imagens, as representações puderam ser organizadas em imagem 
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de decoração, ilustração e de suporte. Os enunciados puderam ser organizados em 

comandos comportamentais, imprecisos e adequados” (MARQUES et al., 2020, p. 

105). 

Os resultados apresentados pelos autores do artigo demonstraram que mesmo 

nas unidades ‘Números e ‘Grandezas e Medidas’ abordadas, “[...] as habilidades 

mais complexas não foram avaliadas, de modo que os itens se restringem às 

demandas que requerem menor raciocínio matemático e pouco domínio dos 

procedimentos de resolução (MARQUES et al., 2020, p.105). 

 

O artigo de PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO (2017): AC11 

No Protocolo 11a fez-se a compilação do artigo científico de Plicastro; De 

Almeida e Ribeiro (2017). 

 

Protocolo 11a: Fichamento do artigo científico de Plicastro; De Almeida e Ribeiro (2017). 

(I) Título. Conhecimento especializado revelado por professores da educação 

infantil dos anos iniciais no tema de medida de comprimento e sua 

estimativa. 

(II) Autor (es). Milena Soldá Plicastro; Alessandra Rodrigues de Almeida; 
Miguel Ribeiro. 

(III) Ano de publicação. 2017. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Espaço Plural / Qualis B1. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Marechal Cândido Rondon/ PR. 

(VI) Objetivo do trabalho. 

  

A pergunta associada ao objetivo foi: 

“Que conhecimento especializado revelam professores da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais que participam de uma 

formação continuada sobre os temas de Medida de comprimento e 

estimativa ao resolverem e discutirem uma tarefa com objetivo 

explícito de promover o desenvolvimento desse conhecimento 
especializado?” (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, 
p. 126). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Conceitualização: Mathematics Teachers´ Specialized 

Knowledge (MTSK) de Carrillo et al. (2013). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Aplicação de atividade. 

(X) Principais resultados encontrados O artigo se situa na formação de professores que ensinam 

matemática com foco nas grandezas e medidas. Considera que “[...] 

A prática docente deverá contribuir para o desenvolvimento de 

discussões matemáticas significativas com os alunos” 

(PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 127). 

Para as discussões realizadas no texto foram utilizadas a 

conceitualização do Mathematics Teachers’ Specialized 

Knowledge que resumidamente “[...] aborda diferentes aspectos e 

dimensões do conhecimento do professor” (PLICASTRO; DE 

ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 128). 
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Entre os resultados encontrados pelos autores destacam entre os 

professores participantes “[...] a priorização pela necessidade 

(mesmo quando não solicitado) de expressarem a medida 

recorrendo a uma unidade formal (cm)” (PLICASTRO; DE 

ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 153). 

Fonte: A autora 

 

O artigo declara que as pesquisas com foco na Geometria e Grandezas e 

Medidas geralmente se situam na organização do trabalho em sala de aula ou nas 

abordagens metodológicas adotadas. Os autores afirmam que uma forma de 

contribuir para a melhoria das aprendizagens deveria recair no fator que maior 

impacto possui nas aprendizagens dos alunos: o conhecimento do professor. “Este 

conhecimento do professor que ensina matemática é considerado especializado 

incluindo nessa especialização dimensões do domínio do conhecimento do 

conteúdo (matemática) e do domínio do conhecimento didático-pedagógico” 

(PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 124). 

Nesse sentido, o artigo adotou “[...] a conceitualização do Mathematics 

Teachers’ Specialized Knowledge” (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 

2017, p. 124), conforme delineado em Carrillo et al. (2013). 

Neste sentido, o artigo tem por hipótese que o primeiro movimento a 

identificação das: 

 
[...] áreas mais críticas em termos das aprendizagens dos alunos, assumindo 

essa identificação como um ponto de partida para as compreensões a respeito 

do conhecimento do professor e de chegada dos processos de desenvolvimento 

desse conhecimento especializado do professor (PLICASTRO; DE 

ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 126). 

 

O artigo afirmou que tomou como base os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(Brasil, 1997;1998) e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) para 

identificar a ‘Medida’ como um tema crítico. 

Esta criticidade poderá estar associada ao pouco investimento na formação de 

professores, tanto inicial quanto continuada, nesse contexto (Geometria e 

Medida), mas também à ideia de que o trabalho no tema de Medida está 

essencialmente (e exclusivamente) associado à indicação de um valor 

numérico que indique o resultado da medição e à manipulação de signos, sem 

atribuição de efetivo sentido e significado ao que é medir (PLICASTRO; DE 

ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 126). 

 

A discussão epistemológica sobre o conhecimento do professor, que se 

desdobra em conhecimento do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo 

é considerada em três subdomínios cada. Porém, o artigo focou apenas no 
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conhecimento do conteúdo. 

Um primeiro subdomínio denominado Conhecimento dos Tópicos pelo 

Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge (Knowledge of Topics - KoT) se 

associa aos conceitos com relação ao “[...] que se faz, como se faz, porque se faz de 

determinada forma, os diferentes tipos de registro de representação e as 

características de um determinado resultado, permitindo também conhecer 

múltiplas possíveis definições para um mesmo conceito” (PLICASTRO; DE 

ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 130). 

O artigo transfere este desígnio para o campo das ‘Medidas’ indicando que 

este primeiro subdomínio associa o conhecimento “[...] à definição de medida (o 

que é medir?), aos procedimentos de medida e a atribuição de significado aos 

motivos matemáticos que podem sustentar o uso de determinados instrumentos de 

medida não standard de modo standard” (PLICASTRO; DE ALMEIDA; 

RIBEIRO, 2017, p. 130). 

O segundo subdomínio denominado ‘Conhecimento da Estrutura da 

Matemática’ (Knowledge of the Structure of Mathematics - KSM), inclui: 

[...] um conhecimento matemático amplo e profundo sobre cada um dos temas, 

assumindo uma perspectiva da sua integração ao longo da escolaridade, bem 

como suas relações com estruturas mais amplas ou mesmo com outras 

estruturas consideradas auxiliares ao pensamento matemático (PLICASTRO; 

DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 130). 

 

O artigo faz a transferência desse entendimento para a temática das 

Grandezas e Medidas ao relacioná-lo, por exemplo, ao tipo de conhecimento que o 

professor deve possuir: 

[...] relativamente às conexões entre o que é medir a área e a atribuição de 

sentido e significado aos procedimentos intuitivos, informais e formais 

algébricos associados, ou sobre as necessárias conexões entre as ideias centrais 

das noções de medida no entendimento de um dos sentidos da divisão, ou o 

conhecimento que sustenta as conexões entre o considerar a fração enquanto 

medida, e a atribuição de significado à divisão de quantidades representadas 

em forma de fração (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 131). 

 

O último subdomínio do conhecimento matemático do professor se refere ao 

Conhecimento de Práticas em Matemática (Knowledge of Practices in 

Mathematics – KPM), que consideram formas de fazer matemática como as                      

[...] diferentes maneiras de demonstrar, dos critérios a estabelecer para que uma 

generalização seja válida, do significado de definição ou do conhecimento da 
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sintaxe matemática, incluindo também os conhecimentos de diferentes 

estratégias de resolução de problemas ou de modelagem matemática 

(PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 131). 

 

Com relação ao contexto das Medidas pode ser considerado o conhecimento 

sobre: 
 

[...] o uso de uma linguagem formal e matematicamente válida para 

representação das quantidades a serem medidas, ou ainda, a noção de 

transitividade na medida, que pode ser compreendida como a associação entre 

o uso inicial de uma unidade não standard para, em seguida, associá-la a uma 

unidade standard (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 131). 

 

O artigo considerou como noção de estimativa de medida de comprimento 

àquela dada por Pizzarro, Gorgorió e Albarracín (2014), onde “[...] estimar é 

atribuir perceptivamente um valor ou um intervalo de valores e uma unidade 

correspondente a uma quantidade de magnitude discreta ou contínua, por meio de 

conhecimento prévio ou por comparação não direta com algum objeto auxiliar 

(apud PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 135). 

Os autores do artigo ofertaram um curso de extensão de 40 h à professores 

da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os encontros 

foram registrados em áudio e vídeo “[...] tendo por foco a identificação do que se 

consideram situações matematicamente críticas” (PLICASTRO; DE ALMEIDA; 

RIBEIRO, 2017, p. 136). 

A esses sujeitos de pesquisa foram atribuídas tarefas que consideraram duas 

partes: “[...] questões que se espera os alunos possam resolver (Parte I) e outra, que 

busca discutir e promover o desenvolvimento das especificidades do conhecimento 

do professor (Parte II)” (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 136), 

que se encontram no Protocolo 11b. 
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Protocolo 11b: As referidas ‘Tarefas’, Partes I e II. 

 

 

Fonte: (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 137). 

 

 

Quanto a tarefa, o artigo verificou que “[...] sete dos 12 formandos 

associaram o significado de medir à atribuição de um valor ou a quantificar algo, 

o que pode estar associado à noção de relacionar a medida com um valor 

numérico” (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 139). Porém, 

declaram os autores, estas associações são uma “[...] característica advinda do 

procedimento de medição, e não do significado de o que é medir” (PLICASTRO; 

DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 139). 

Ainda, os resultados revelaram que os sujeitos de pesquisa sentiram a 

necessidade de dar exemplos “[...] para definir o que é medir (o ser humano, a área) 

e que dois dos participantes associaram a definição de medir ao uso de um 

instrumento de medida, não estabelecendo uma distinção entre o que é medir e o 

que se mede” (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 140). 

Em síntese, após a aplicação das duas tarefas e discussões coletivas 

socializadoras, os autores consideraram que, frente à situação matematicamente 

crítica os participantes da pesquisa apresentam grandes lacunas, “[...] o que reforça 

a necessidade de um foco nas dimensões do conhecimento matemático do 

professor” (PLICASTRO; DE ALMEIDA; RIBEIRO, 2017, p. 153). 

 

O artigo de TAMIOSSO et al. (2020): AC12 

Passamos a considerar o artigo de Tamiosso et al. (2020), descrito no 

Protocolo 12. 
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Protocolo 12: Fichamento do artigo científico referente a Tamiosso et al. (2020). 

(I) Título. Terra e Universo nos anos iniciais: interlocuções no ensino de 

Ciências e Matemática. 

(II) Autor (es). Raquel TusiTamiosso; Carla Fabiana Silveira Moro; 
Luís Sebastião Barbosa Bemme; Rosemar de Fátima Vestena. 

(III) Ano de publicação. 2020. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Areté/ Qualis B1. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) Manaus/Amazonas 

(VI) Objetivo do trabalho. “Este artigo objetiva apresentar as potencialidades de uma 

sequência didática denominada “O tempo no ritmo dos astros” 

voltada aos anos iniciais do Ensino Fundamental” (TAMIOSSO et 

al, 2020, p. 213). 

(VII) Sujeito de pesquisa. Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública. 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. (1) Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017). 

(2) Interdisciplinaridade. 

(3) Alfabetização Científica: Firme; Coqueiro(2016); 

Chassot(2001);Sasseron (2015). 

(4) Matemática: Moura (2007). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Aplicação de atividades. 

Caráter qualitativo: Silveira e Córdova (2009). 

(X) Principais resultados encontrados. Os resultados indicam que a proposta para trabalho em sala de aula 

e sua metodologia “[...] tem potencial de trazer ganhos qualitativos 

no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que desperta o 

interesse e a curiosidade dos alunos” (TAMIOSSO et 

al, 2020, p. 213). 

Fonte: A autora 

 
 

O artigo apresenta uma sequência didática realizada com alunos, espera-se 

que “[...] compreendam a organização e a movimentação do sistema solar, 

destacando aspectos relativos à história da Matemática relacionados à contagem 

do tempo” (TAMIOSSO et al., 2020, p. 217). 

O uso das ferramentas midiáticas pode afastar os alunos de situações que 

contemplem uma aprendizagem baseada em seu cotidiano, mas “[...] é possível 

perceber que a mídia, por meio de desenhos, jogos, vídeos e propagandas, vem 

apresentando e instigando a curiosidade de crianças acerca    dos fenômenos da 

Terra e do Universo” (TAMIOSSO et al., 2020, p. 214). 

Em relação os diversos assuntos que podem surgir do tema sistema solar 

“[...] faz-se necessária a mediação do professor, a fim de criar alternativas didáticas 

mais concretas e articuladoras desses conhecimentos científicos no cotidiano 

escolar, valendo-se da disponibilidade e diversidade de recursos da atualidade” 

(TAMIOSSO et al, 2020, p. 215). 



75 
 

O artigo apresenta a proposta de atividades da sequência didática em etapas 

que foram nomeadas de estações. A Estação 1, intitulada ‘A contagem do tempo 

em dia e noite: as primeiras contagens’ teve como objetivos reconhecer as escalas 

de tempo. Foram disponibilizados aos alunos uma roleta com 24h, globo terrestre 

e um painel ilustrativo para simulações de dia e noite. Apesar de todos os alunos 

participantes conseguirem eleger instrumentos que contam o tempo, “[...] 

observou-se que os alunos não possuíam um conceito de tempo devidamente 

esclarecido (TAMIOSSO et al., 2020, p. 220). 

A Estação 2 intitulada ‘Agrupando o tempo: calendário lunar e 

instrumentos de contagem’ tinha por objetivo explicar os movimentos da Lua em 

relação a Terra se utilizando de instrumentos de contagem como calendário, 

relógio, computador, celular e as fases da lua. Os objetos mais antigos como 

ampulhetas não eram conhecidos por todos os alunos. Ao final “[...] alguns 

conhecimentos e conceitos foram introduzidos, visto que alguns estudantes os 

desconheciam e/ou ainda não haviam se dado conta de que tais fenômenos 

ocorriam de modo cíclico no sistema solar” (TAMIOSSO et al., 2020, p. 222). 

A Estação 3, denominada 1 ‘Os pontos cardeais: pontos de referência’ havia 

o objetivo de entender os pontos cardeais, com a utilização da história das grandes 

navegações para trabalhar conceitos de localização. A estação foi composta por um 

jogo de perguntas e respostas relacionadas ao tema, em que o aluno avançava no 

jogo quando a sua resposta estava correta. 

Ressaltamos que a proposta feita na estação se “[...] revelou com grande 

potencialidade didática, por retomar os conceitos vistos nas estações anteriores, 

desse modo, possibilitando o reforço do que foi estudado previamente e as 

conexões entre as atividades realizadas” (TAMIOSSO et al., 2020, p. 224). 

A Estação 4 denominada ‘Via Láctea: a imensidão’ teve por objetivo 

utilizar recursos digitais para observar constelações no céu. A última estação levou 

os alunos para assistirem um vídeo intitulado ‘Viagem pela Via Láctea’ depois 

discutirem sobre o assunto, os autores destacam a atenção dos alunos ao assistirem 

ao vídeo e as reflexões acerca da imensidão “[...] possibilitou que refletissem e se 

sentissem parte deste universo como seres atuantes”(TAMIOSSO et al., 2020, p. 

225). 
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O artigo de Vece, Curi e Santos (2017): AC13 

Por último, o Protocolo 13 fez a compilação dos resultados do artigo 

científico referente a Vece, Curi e Santos (2017). 

 

Protocolo 13: Fichamento do artigo científico referente a Vece, Curi e Santos (2017). 

(I) Título. Currículos de Matemática: análise das orientações didáticas sobre 

as grandezas e medidas no ciclo de alfabetização. 

(II) Autor (es). Janaína Pinheiro Vece, Edda Curi e Cintia Aparecida Bento dos 

Santos. 

(III) Ano de publicação. 2017. 

(IV) Nome da revista/ Qualis. Educação Matemática Pesquisa/ Qualis B1. 

(V) Local da revista (Cidade/Estado) São Paulo 

(VI) Objetivo do trabalho. “Como os currículos de Matemática do Ciclo de Alfabetização, de 

estados e municípios brasileiros, orientam o professor em relação 

ao ensino do bloco de conteúdo grandezas e medidas?” (VECE; 
CURI; SANTOS, 2017, p. 305). 

(VII) Sujeito de pesquisa. “Currículos de Matemática do Ciclo de Alfabetização de estados e 

municípios brasileiros” (VECE; CURI; SANTOS, 2017, p. 301). 

(VIII) Os principais referenciais teóricos. O currículo prescrito (Sacristán, 2000). 

O panorama da organização e desenvolvimento curricular de 

Matemática no Brasil (Pires, 2015). 

Aspectos conceituais acerca das grandezas e medidas (Brolezzi, 

1996). 

(IX) As Metodologias utilizadas. Pesquisa Qualitativa - análise de conteúdo (Bardin,2007). 

(X) Principais resultados encontrados Os resultados da pesquisa revelaram “[...] lacunas nos currículos 

analisados em relação à articulação das grandezas e medidas com 

outras áreas de conhecimento, à definição de conceitos e a subsídios 

teóricos sobre o processo de construção do conceito de medida” 

(VECE; CURI; SANTOS, 2017, p. 301). 

Fonte: A autora 

 

As autoras Vece, Curi e Santos (2017) partiram da questão “Como os 

currículos de Matemática do Ciclo de Alfabetização, de estados e municípios 

brasileiros, orientam o professor em relação ao ensino do bloco de conteúdo 

grandezas e medidas?” (p. 305). 

Para atingir tal intento, as autoras realizaram uma análise de conteúdo, 

conforme Bardin (2007). O período de análise ocorreu de 1997 a 2016. 

A delimitação temporal justifica-se pelo fato de o primeiro se referir ao ano de 

publicação dos PCN (BRASIL, 1997), e o segundo, por representar a 

conjuntura vivenciada pela educação brasileira no processo de construção da 

Base Nacional Comum Curricular (VECE; CURI; SANTOS, 2017, p. 305). 

 

 

Nesta tarefa foram envolvidos diversos documentos de origem curricular de 

Matemática do Ciclo de Alfabetização de estados e municípios brasileiros. Com 
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fontes de busca ou banco de consulta primárias, as autoras utilizaram o site da Base 

Nacional Curricular Comum (Brasil, 2017), disponível em 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/propostas, assim como em sítios das 

diversas Secretaria da Educação do estado ou do município. 

Na fase denominada ‘Pré-analise’ da Análise de Conteúdo, conforme Bardin 

(2007), Vece, Curi e Santos (2017) realizaram a organização da pesquisa, fase que 

compreendeu: 

[...] a escolha dos documentos a partir de uma leitura prévia, denominada 

leitura flutuante. É o momento que corresponde às buscas iniciais do 

pesquisador a partir do primeiro contato com o material. Nesse procedimento, 

mesmo que ainda não estruturado, por não envolver a exploração sistemática 

dos documentos, o pesquisador seleciona os materiais que hão de compor a 

análise (p. 311). 

 

Durante essa etapa de pré - análise do conteúdo, a principal preocupação das 

autoras foi agregar os currículos por região. Assim, o critério de escolha foi por 

região - Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul – e, em seguida, foram 

organizados em ordem cronológica de publicação. Como “[...] nem todos os 

estados brasileiros são responsáveis pela oferta dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, para esses estados consideramos os currículos dos municípios das 

suas respectivas capitais” (VECE; CURI; SANTOS, 2017, p. 313). 

Desse modo, Vece, Curi e Santos (2017) reduziram o escopo inicialmente 

previsto de vinte e sete documentos curriculares (incluindo o Distrito Federal) para 

vinte e dois. 

Na segunda fase da Análise de Conteúdo, que compreende a ‘Exploração do 

material’, Bardin (2007) pondera que corresponde a etapa de exploração do 

material, que corresponde as operações de codificação em função das regras 

previamente formuladas. 

Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma 

transformação – efetuada segundo regras precisas – dos dados em bruto no 

texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite 

atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão susceptível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem servir de 

índices (BARDIN, 2007, p. 97apud VECE; CURI; SANTOS, 2017, p. 314). 

 

Para Bardin (2007) a etapa de classificação de elementos corresponde a 

criação de categorias, ou seja, investigar o que existe de comum entre eles. Vece, 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/%23/site/propostas
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Curi e Santos (2017) criaram as categorias molares Organização (Organização do 

bloco de conteúdo grandezas e medidas no Ciclo de Alfabetização.) e Orientação 

(Orientações didáticas para o ensino de grandezas e medidas no Ciclo de 

Alfabetização). 

A partir das categorias molares Vece, Curi e Santos (2017) delinearam 

subcategorias que foram denominadas de categorias moleculares conforme Bardin 

(2007). Para a categoria molar ‘Organização’, as autoras desenvolveram as 

subcategorias ‘Princípios’, ‘Distribuição dos conteúdos’ e ‘Priorização dos 

conteúdos’. Para a categoria molar ‘Orientação’, foram designadas as 

subcategorias ‘Contextualização do conteúdo’, ‘Articulação com outros conteúdos 

matemáticos’, ‘Articulação com outras áreas de conhecimento’, ‘Definição de 

conceitos’, ‘Estratégias de ensino’ e ‘Processo cognitivo’. 

Destacamos que no item ‘Organização do bloco de conteúdo grandezas e 

medidas no ciclo de alfabetização’, as autoras identificaram como princípios 

organizacionais, dos 22 documentos curriculares, que oito estados propuseram a 

distribuição dos conteúdos para o Ciclo de Alfabetização (do 1º ao 3º ano) de 

maneira generalista, sendo que 14 estados prescrevem conteúdos para cada ano do 

Ciclo de Alfabetização. 

Quanto ao item ‘Orientações didáticas para o bloco de conteúdo grandezas e 

medidas no Ciclo de Alfabetização’, dos 22 currículos apenas 10 contemplam 

orientações didáticas para o professor. 

Na última etapa da Análise de Conteúdo, que corresponde a fase de 

‘Tratamento e interpretação dos resultados’, Vece, Curi e Santos (2017) 

identificaram uma diversidade considerável, que correspondeu a estruturação do 

currículo de matemática a partir das seguintes perspectivas: 

• Interdisciplinar: abordagem que organiza os blocos de conteúdos 

matemáticos a partir da articulação com outras áreas de conhecimento ou temas 

transversais. 

• Conteúdos e conceitos: concepção de currículo como lista de 

conteúdos e conceitos a serem ensinados. 

• Conteúdos e objetivos: organização centrada no professor, em que os 

conteúdos são elencados e traduzidos para objetivos de ensino. 

• Expectativas de aprendizagem: organização centrada no aluno, 

em que os conteúdos são elencados e traduzidos para objetivos de 

aprendizagem. 

• Competências e habilidades: princípio organizacional que prevê o 
tratamento utilitário aos conteúdos de ensino, ou seja, a construção de saberes 

para o seu uso prático (VECE; CURI; SANTOS, 2017, p. 320). 
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As diferentes formas de distribuição do conteúdo nos documentos 

analisados mostram que quando são contemplados “[...] por ano de escolaridade 

apresentam uma distribuição mais equitativa em relação às grandezas tempo, 

comprimento, capacidade, temperatura, massa e valor” (VECE; CURI; SANTOS, 

2017, p. 321). 

A pesquisa foi situada no final do ciclo dos currículos pautados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e “[...] por isso, pode servir como ponto de 

partida para analisar os avanços e/ou retrocessos das proposições dos novos 

documentos curriculares produzidos em atendimento à BNCC (2017)” (VECE; 

CURI; SANTOS, 2017, p. 324). 

       A seguir encaminhamos as conclusões e considerações finais da pesquisa. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Iniciamos a análise dos resultados do levantamento dos artigos selecionadas 

com relação ao tema ‘Grandezas e Medidas’ no segmento dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, no entorno da área da Educação Matemática. O quadro 08 

apresenta a distribuição dos treze de artigos selecionados para pesquisa de acordo 

com o ano de publicação. 

Quadro 08: Quantidade de artigos analisados por ano de publicação 
 

Ano de publicação 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Quantidade de artigos analisados da 

Plataforma CAPES 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 7 

Quantidade de artigos analisados no 

Google Acadêmico 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 6 

TOTAL 0 1 1 1 0 0 3 2 1 4 13 

Fonte: A autora 

 

No quadro acima passamos a realizara a comparação dos resultados 

apresentados nos itens anteriores coletados e descritos a partir da Plataforma de 

Periódicos da CAPES e do Google Acadêmico. Neste quadro identificamos os anos 

de 2011 a 2016 com apenas três publicações. Ressaltamos que grande parte dos 

artigos (76,92%) se situaram no período em que houve a promulgação da Base 

Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017). Isto indicou que, entre 2017 e 2020 

houve um aumento de 233% em relação ao período de 2011 a 2016. 

Em termos de documentos curriculares, tanto os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, 1997) como a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) 

indicaram que as Grandezas e Medidas é um tema a ser considerado. Porém, a 

promulgação da Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) expressou 

aumento relevante. 

No Quadro 09 indicamos especificamente o Qualis (Período 2013 a 2016). 

Quadro 09: Qualis (Período 2013 a 2016) dos artigos selecionados. 
 

Qualis B1 A2 A1 

 

 
 

Autor 

 
Bartelmebs et al. 

Bellemain;Bibiano; DeSouza 

Liell; Bayer 

Plicastro; De Almeida; Ribeiro 

Tamiosso 

Bagne;Nacarato 

Calegari;Rodrigues 

Da Costa; Vilaça; Melo 

De Souza; Esteves; Da Silva 

Lopes; Pozebon; Klein 

Marques et al. (2020) 

Vece; Curi; Dos Santos 

 

 
 

De Almeida;Megid 
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Total 5 7 1 

Fonte: A autora 

 

 

Ainda, observamos do quadro 09, que a grande concentração de artigos se 

situa no Qualis A2, seguida do Qualis B1. 

No Quadro 10 indica os a quantidade de artigos selecionados separados por 

região. 

 

Quadro 10: Quantidade de artigos selecionados por regiões do Brasil 

Regiões do Brasil Os artigos estudados Quantidade 

Norte Marques et al. (2020) 
Tamiosso et al. (2020) 

2 

Nordeste Bellemain;Bibiano; De Souza (2018) 
De Almeida;Megid (2017) 

2 

Centro – Oeste --- 0 

 
Sudeste 

Bartelmebs et al. (2013) 

Da Costa; Vilaça; De Melo (2020) 

De Souza; Esteves; Da Silva (2014) 

Lopes;Pozebon; Klein (2020) 

Vece, Curi e Santos (2017). 

 
5 

Sul 
Bagne; Nacarato (2012) 

Calegari; Rodrigues (2018) 

Liell e Bayer (2019) 
Plicastro; De Almeida e Ribeiro (2017) 

4 

Fonte: A autora 

 

Analisando os dados podemos perceber que 38,46% das publicações são de 

revistas localizadas na região Sudeste, seguido de 30,78% da região Sul, seguido 

de 15,38% da região norte e número idêntico da região Nordeste. 

O quadro 11apresenta a síntese do ‘sujeito de estudo da pesquisa’. 

 
Quadro 11: Síntese do sujeito de estudo da pesquisa. 

Sujeito de estudo Artigos Qdade 

1. Avaliação Marques et al. (2020) 1 

2. PCN, Brasil (1997;1998) Calegari; Rodrigues (2018) 1  

 
4 

2. Documento curricular: PCN + Ensino Médio Calegari; Rodrigues (2018) 1 

2. Documento Curricular (PE) Da Costa; Vilaça; De Melo (2020) 1 

2. Currículos municipais e estaduais do Ciclo de Alfabetização Vece, Curi e Santos (2017) 1 

3. Epistemologia Bellemain;Bibiano; De Souza (2018) 1 1 

4. Alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
Bagne; Nacarato (2012) 

Tamiosso et al. (2020) 

2  

 
 

7 
 

4. Alunos das licenciaturas (formação inicial) 
De Souza; Esteves; Da Silva (2014) 

Liell e Bayer (2019) 

Lopes;Pozebon; Klein (2020) 

3 
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4.Professores (Formação continuada) De Almeida;Megid (2017) 

Plicastro; De Almeida e Ribeiro (2017) 

2 

5.Situações propositivas. Bartelmebs et al. (2013) 1 1 

Fonte: A autora 

 

Pela análise do Quadro 11 acima indicado observamos que 50% das 

pesquisas se focam em pelas pesquisas envolvendo pessoas (alunos, licenciandos 

e professores em exercício), seguido de análise em documentos curriculares mais 

recentes na educação brasileira (28,58%). Ainda, o foco na epistemologia, 

avaliação e situações propositivas tem, cada um, apenas 7,14%. 

No próximo quadro passamos a verificar as abordagens teóricas declaradas 

nos artigos selecionados. Dividimos esta seção em subquadros, relativas à 

Avaliação, documentos curriculares, à Epistemologia&História, Formação de 

Professores e a Didática11. 

Quadro 12a: Síntese das Abordagens teóricas (relacionadas a Avaliação). 
 

Autor mencionado no item Avaliação Artigo 

Roldão e Ferro (2015); Wachowish e Romanowski (2002); Gatti (2003); Leal (2012). Marques et al. (2020) 

 

No item ‘referenciais teóricos em pesquisas com foco em avaliação’ 

encontramos o texto de Marques et al. (2020). 

 
Quadro 12b: Síntese das abordagens teóricas (relacionadas a documentos curriculares) 

 

Abordagens teóricas nos documentos curriculares Artigo(s) 

Parâmetros Curriculares Nacionais Calegari; Rodrigues (2018) 

Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) Tamiosso et al. (2020) 

O currículo prescrito (Sacristán, 2000) Vece; Curi; Santos (2017) 

O panorama da organização e desenvolvimento curricular de Matemática 

no Brasil (Pires, 2015). 
Vece; Curi; Santos (2017) 

 

No item ‘referenciais teóricos com foco em documentos curriculares’ 

encontramos três textos - Calegari; Rodrigues (2018), Tamiosso et al. (2020) e 

Vece; Curi; Santos (2017). 

 

Quadro 12c: Síntese das Abordagens teóricas (relacionadas à Epistemologia&História) 
 

Abordagens teóricas com relação a Epistemologia/História Artigo(s) 

Conceito de grandeza: Brousseau (2001); Chevallard e Bosch (2002) Bellemain; Bibiano; De Souza (2018) 

 

11 Utilizamos a sequência dos sujeitos de pesquisa levantados no Quadro 11  
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Grandezas e medidas na educação básica: Campos, Pires e Curi (2001). Bellemain; Bibiano; De Souza (2018) 

História das grandezas e medidas: Eves (1992); Boyer (2003) Bellemain; Bibiano; De Souza (2018) 

Relação entre número e grandezas: Perrin-Glorian (2002). Bellemain; Bibiano; De Souza (2018) 

Sistema Universal de Pesos e Medidas: Crease (2013) Calegari; Rodrigues (2018) 

Aspectos conceituais acerca das grandezas e medidas (Brolezzi, 1996). Vece; Curi; Santos (2017) 

Fonte: A autora. 

 
No item ‘referenciais teóricos em pesquisas com foco em Epistemologia e 

História’ encontramos os textos de Bellemain; Bibiano; De Souza (2018), Calegari; 

Rodrigues (2018) e Vece; Curi; Santos (2017). 

 

Quadro 12d: Síntese das Abordagens teóricas (relacionadas à Formação de Professores). 
 

Autores mencionados no item Formação de Professores Artigo(s) 

Curi (2005), Passos et al. (2006), Nacarato, Mengali e Passos (2009), 

Gatti, Barreto e André (2011). 
De Almeida e Megid (2017). 

Shulman(1986, 1987, 2004), Fiorentini et al. (2002), Curi (2004), Souza e 

Garnica (2004), Moreira e David (2005), Gatti e Barreto (2009). 
De Souza, Esteves e Da Silva (2014) 

Zabalza (2004) e Ghedin, Leite e Almeida (2008) Liell; Bayer (2019) 

 
 

No item ‘referenciais teóricos em pesquisas com foco na formação de 

professores’ encontramos os textos cuja autoria remonta a De Almeida e Megid 

(2017), De Souza, Esteves e Da Silva (2014) e Liell; Bayer (2019). 

Por último, considerando-se o item ‘referenciais teóricos em pesquisas com 

foco na didática’ encontramos os textos de Bagne; Nacarato (2012), Bartelmebs et 

al. (2013), Bellemain; Bibiano; De Souza (2018), Da Costa, Vilaça e De Melo 

(2020), De Almeida e Megid, (2017), Lopes; Pozebon; Klein (2020), Liell; Bayer 

(2019), Plicastro; De Almeida e Ribeiro (2017) e Tamiosso et al. (2020). 

Destacamos que muitas pesquisas envolvem uma diversidade de referenciais 

teóricos voltados a itens da Didática da Matemática. Consideremos a diversidade 

e presença marcante desse item, pois as pesquisas se situam no entorno da 

Educação Matemática e, ainda, revelam preocupação em se situarem e localizarem 

nessa importante conexão, em potencial, entre teoria e prática de sala de aula. 

 
Quadro 12e: Síntese das Abordagens teóricas (relacionadas à Didática da Matemática). 

 

Abordagens teóricas Artigo(s) 

Alfabetização Científica Tamiosso et al. (2020) 

Competições de conhecimentos: Maciel (2009), Alves (2010) Liell; Bayer (2019) 



84 
 

Conceitualização: Mathematics Teachers´ Specialized Knowledge 

(MTSK) de Carrillo et al. (2013). 
Plicastro; De Almeida e Ribeiro (2017) 

Construtivismo Piagetiano Bartelmebs et al. (2013) 

Elaboração conceitual de Alrø;Skovsmose (2006) Bagne; Nacarato (2012). 

Interdisciplinaridade Tamiosso et al. (2020) 

Materiais manipulativos: Lorenzato (2006); Passos (2006); Matos, 

Serrazina (1996); Mendes e Sá (2006). 
Bellemain; Bibiano; De Souza (2018) 

Pesquisas colaborativas De Almeida e Megid (2017). 

Processos de ensino/aprendizagem: Lima e Bellemain (2010). Da Costa, Vilaça e De Melo (2020). 

Perspectiva Histórico-cultural Vygotsky (2000;2009) Bagne; Nacarato (2012). 

Pressupostos didáticos de Van de Walle (2009). Bagne; Nacarato (2012). 

Problematização: Mendonça (1993). Bagne; Nacarato (2012). 

Situações problemas (Smole; Diniz, 2001) Bartelmebs et al. (2013) 

Teoria da Atividade: Leontiev (1978, 1988) + Atividade Orientadora 

de Ensino: Moura (1996)+ Pensamento teórico: Davidov (1982, 

1988). 

Lopes; Pozebon; Klein (2020) 

Fonte: A autora. 

 
 

Em seguida, destacamos o Quadro 13 que indica a principal referência 

metodológica utilizada nos artigos selecionados.  

 
 

Quadro 13: Síntese das abordagens metodológicas dos textos escolhidos. 
 

Abordagens metodológicas Artigo Qdade 

Análise de conteúdo Vece, Curi e Santos (2017). 1 

Análise epistemológica Bellemain; Bibiano; De Souza (2018) 1 

Pesquisa bibliográfica Calegari; Rodrigues (2018) 1 

 

Pesquisa documental 
Da Costa; Vilaça; De Melo (2020) 

Marques et al. (2020) 

 

2 

Pesquisa narrativa De Almeida;Megid (2017) 1 

 
Pesquisa qualitativa 

Bagne; Nacarato (2012) 

De Souza; Esteves; Da Silva (2014) 

Liell e Bayer (2019) 

Lopes;Pozebon; Klein (2020) 

 
4 

Situações propositiva de aprendizagem 
Bartelmebs et al. (2013). 

Plicastro; De Almeida e Ribeiro 2017) 

Tamiosso et al. (2020) 

3 

TOTAL --- 13 

Fonte: A autora. 

 
Com relação às abordagens metodológicas verificamos que quatro delas 

declararam ‘pesquisa qualitativa’, sem maiores explicações de qual vertente estava 
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sendo empregada. Também destacamos a importante diversidade de abordagens 

metodológicas, o que potencializa o enriquecimento dos textos selecionados na 

área da Educação Matemática. 

Como contribuições ao ensino de Matemática, observamos de nossas 

descrições e análises anteriores alguns pontos de convergência, o que nos 

permitiu estabelecer uma relação dos trabalhos que partem do contexto imediato-real 

(concepção ferramenta) e propõe momentos pedagógico-didáticos de reflexão-retomada 

com alunos e professores dos anos iniciais do ensino fundamental e licenciandos de 

Pedagogia. 

 

Quadro 14: Momentos Pedagógico- didáticos de reflexão- retomada 

Autores Instrumentos Momentos Didáticos e Pedagógicos 

Bagne&Nacarato (2012) Convencionais: 

régua,trena e fita 

métrica. 

Não convencionais: 

Caneta e lápis 

Medição coletivas na sala de aula 

utilizando a régua, fita métrica e trena. 

Os alunos se utilizaram de 

instrumentos não convencionais 

(caneta e lápis) para medirem uma 

folha de papel, desencadeando uma 

discussão informal entre professora-

pesquisadora e alunos sobre as 

diferentes maneiras de medir e a 

padronização. 

Bartelmebs et al. (2013)  régua-trena-fita métrica Medição de espaços da escola e 

construção de um móbile do sistema 

Sol-Terra-Lua, em escalas e 

proporções reais. 

De Almeida e Megid (2017) Sem instrumentos de 

medição 

Os alunos anotaram todas as tarefas 

no caderno (aulas, escovação dos 

dentes, intervalos etc) e descreverem 

quanto tempo levam para cada 

atividade. 

De Souza, Esteves e Da 

Silva (2014) 

Medir a área e perímetro 

da carteira (não foi 

especificado o 

instrumento de medida). 

Palitos para construção 

de retângulos. 

Elaboração e discussão de planos de 

aulas sobre medidas de comprimento 

e medidas de massa para alunos do 

5° e 6° anos do Ensino Fundamental 

Liell e Bayer (2019) Sem instrumentos de 

medição 

Graduandos em Pedagogia 

resolveram a avaliação da Olimpíadas 

de Matemática contendo questões 

sobre Grandezas e Medidas, apontada 

como uma das unidades temáticas 

com mais dificuldades em se trabalhar 

com os alunos em sala. 

Lopes, Pozebon e Klein 

(2020) 

Material dourado para 

medir o tamanho da 

caixa 

Situação Desencadeadora de 

Aprendizagem: Apresentação de um 

projeto para a construção de uma 

caixa para o transporte de material 

dourado, utilizando a menor 

quantidade de papelão.  

Plicastro, De Almeida e 

Ribeiro (2017) 

Tira de madeira e 

elástico 

Curso de formação continuada de 

professores que ensinam Matemática: 
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Tarefas associadas ao tema Grandezas 

e Medidas divididas em duas partes, 

na primeira resolução de questões que 

seriam para os alunos resolverem e na 

segunda parte questões com 

aprofundamento do conteúdo. 

Tamiosso et al. (2020) Globo Terrestre, Painel 

interativo e figuras. 

Observação das fases da Lua, para 

exploração do calendário lunar. 

Utilização de recursos digitais para 

apresentar asa constelações. 

Atividade com barco de papelão 

envolvendo os pontos cardeais. 

Fonte: A autora 

 

As pesquisas do contexto imediato-real em que os sujeitos (alunos, 

professores e licenciandos) são envolvidos em atividades ou sequencias didáticas 

com a temática Grandezas e Medidas apresentadas acima, se utilizam de diálogos ou 

situações previamente observadas para introduzir as medidas. Na maioria dos casos 

uma base teórica foi apresentada no texto, mas nas situações desenvolvidas a teoria 

não foi foco principal. 

Consideramos, a partir desse momento, nossas considerações finais. 

Essa pesquisa configurou um Estado de Arte em torno do tema grandezas e 

medidas, situado no segmento dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Este 

mapeamento, realizado a partir de periódicos científicos brasileiros entre 2011 e 

2020, situou poucas pesquisas no entorno dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

um fator preocupante, mas que permitiu levantar algumas contribuições. 

Os artigos envolveram pesquisas em torno de avaliações, documentos 

curriculares nacionais e internacionais, a epistemologia própria do tema das 

grandezas e medidas, alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, estudantes 

de licenciatura de Pedagogia e, por vezes, de Matemática, formação continuada de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e situações propositivas. 

De modo geral, as pesquisas a discutiram o tema ‘Avaliações’ foram pouco 

exploradas. Nesse sentido, Esteban (2002) aponta que ainda existe uma forte 

prática desta pedagogia em diversas instituições escolares brasileiras, mesmo que 

atualmente se fale em avaliações processuais e formativas. Nesse sentido, seria 

importante mais estudos em torno deste tema em relação ao tópico grandezas e 

medidas. 

Outro ponto de destaque ocorreu com relação aos documentos curriculares. 
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Como os professores exercem papel primordial na aplicação do currículo no 

sistema de ensino, conforme Pires (2015) fazem-se necessárias pesquisas que 

investiguem o papel do currículo e dos documentos de apoio ao trabalho do 

professor em sala de aula. 

Devemos relembrar que os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) 

e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) consideram o ensino de 

Grandezas e Medidas permeando todos os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

As pesquisas que mais se destacaram foram aquelas que se situam nos atores 

principais do processo educativos ou a Didática da Matemática. Deste modo, 50% 

dos artigos selecionados versaram sobre alunos e professores em exercício dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, assim como estudante do curso de Pedagogia. 

A relevância dessas pesquisas pode se situar nas ponderações de Pires 

(2015), autora que afirma a existência de uma distância sobre o que se ensina e os 

motivos pelos quais se ensina nos diversos atores do sistema educativo. 

Por inúmeras vezes observamos, do lugar da epistemologia, que inúmeras 

pesquisas associaram a conhecimento das grandezas e medidas somente ao viés do 

pragmático. Isso encontra apoio nas preocupações dos recentes documentos 

curriculares, que apontam a importância de o trabalho ocorrer por meio de vários 

aportes didáticos apontados nos artigos analisados. 

Diante de tais considerações, encerramos o relato desta pesquisa, mantendo 

uma intenção deste mapeamento poder servir de guia para abrir caminho para a 

escolha e delineamento de futuras pesquisas em torno do tema ‘Grandezas e 

Medidas’.  
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APÊNDICE A- A Seleção de artigos que envolvem ‘Grandezas e 

Medidas’ entre 2011 e 2020 da Plataforma CAPES. 
 

Nr Referência Bibliográfica Qualis 

01 BAGNE, Juliana; NACARATO, Adair Mendes. A prática do diálogo em sala de aula: uma 

condição para a elaboração conceitual matemática dos alunos. Reflexão e Ação, Santa Cruz do 
Sul, v. 20, n. 2, p. 186-214,2012. 

A2 

Ensino 

02 BELLEIMAIN, Paula Moreira Baltar; BIBIANO, Marta Fernanda de Araújo; DE SOUZA, 

Cristiane Fernandes. Estudar grandezas e medidas na Educação Básica. Em Teia, v.9, n.1, 2018. 
B1 

Ensino 

03 CALEGARI, Jean Franco Mendes; RODRIGUES, Marilda Merência. As histórias dos sistemas 

de medidas de comprimento: contribuições para a contextualização no ensino de matemática. 

Perspectiva (Florianópolis, Brasil), v.36, n.2, p.761-782, 2018. 

B1 

Ensino 

04 DA COSTA, A. P.; VILAÇA, M. M.; MELO, L. V. de. O ensino de Grandezas e Medidas em 

um documento curricular oficial para o ensino básico. Ensino em Re-Vista, v. 27, n. 3, p. 934- 
955, 2020. 
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Ensino 

05 DE SOUZA, Neusa Maria Marques; ESTEVES, Anelisa Kisielewski; DA SILVA, Rúbia Grasiela. 

Conhecimentos de graduandos para o ensino de matemática: experiências e possibilidades de 

integração na formação inicial. Educação Matemática Pesquisa. Revista do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação Matemática, v. 16, n. 1, 2014. 
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Ensino 

06 LOPES, Anemari Roesler Luersen Vieira; POZEBON, Simone; KLEIN, Maiara Luisa. 
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e medidas. Ensino em Re-Vista, p. 1306-1331, 2020. 
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Ensino 

07 VECE, Janaina Pinheiro; CURI, Edda; DOS SANTOS, Cintia Aparecida Bento. Currículos de 
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APÊNDICE B- A seleção de artigos que envolvem ‘Grandezas e 

Medidas’ entre 2011 e 2020 no Google Acadêmico 
 

 GOOGLE ACADÊMICO QUALIS 
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Ensino 
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4 MARQUES, Paola Reyer et al. Análise de provas de Matemática elaboradas por professoras do 

3º ano do Ciclo de Alfabetização. Amazônia: Revista de Educação em Ciências e 

Matemáticas, v. 16, n. 36, p. 99-113, 2020. 
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5 PLICASTRO, Milena Soldá; DE ALMEIDA, Alessandra Rodrigues; RIBEIRO, Miguel. 
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APÊNDICE C- A Seleção final de artigos que envolvem ‘Grandezas e 
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