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TRAJETÓRIA DE UMA PEDAGOGA 
 

Um descaso: Você nunca vai aprender Matemática. 
 

Um propósito: Ser capaz. 
 

Uma profissão: Ser Pedagoga! 
 

Um compromisso: Democratizar a aprendizagem Matemática. 
 

Um sonho: Ser doutora em Ensino de Matemática.  
 

Um desafio: Ingressar no Programa de Pós-graduação. 
 

Um problema: O que investigar? 
 

Uma dúvida: Onde fui me enfiar? 
 

Alguns contratempos: Problemas de saúde, mudanças e pandemia a enfrentar.  
 

Uma tese,  
 

uma realidade, 
 

uma Pedagoga,  
 

uma Doutora em ensino de Ciências e Matemática. 
 

(JANAINA PINHEIRO VECE) 
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RESUMO 

 
Essa tese é produto de uma pesquisa de natureza aplicada, de abordagem 

qualitativa, do tipo documental cujo objetivo consistiu em investigar a configuração 

do eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização em Currículos prescritos de 

Matemática. Assim, para o seu desenvolvimento, foram utilizados dois 

procedimentos metodológicos a saber: a pesquisa bibliográfica (GIL, 2002) para 

construção da fundamentação teórica e revisão histórica sobre a apresentação do 

eixo Grandezas e Medidas em currículos de Matemática e a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2016) para investigação do tema na Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017) e nos currículos elaborados em seu atendimento, Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2019) e Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019). A 

fundamentação teórica mostra que além das características intradisciplinar, 

interdisciplinar e utilitária, o eixo Grandezas e Medidas também é multíplice: tecido 

por conceitos e procedimentos que variam de uma grandeza contínua para outra. Já 

a revisão histórica indica que nos currículos da rede estadual de São Paulo, a 

princípio, o tema Medidas foi compartilhado com a área de Ciências, passando a ter 

exclusividade no currículo de Matemática no final da década de 1980, consolidando-

se no cenário brasileiro com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (BRASIL, 1997). Os resultados revelam que no Currículo da Cidade 

(SÃO PAULO, 2019) e no Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), a configuração do 

eixo Grandezas e Medidas, no Ciclo de Alfabetização, esteve associada ao processo 

de interpretação e adaptação das aprendizagens essenciais proposta pela BNCC 

(BRASIL, 2017) para as grandezas contínuas comprimento, massa, capacidade, 

tempo, valor e área. Evidenciam ainda, implicações importantes relacionadas à 

característica multíplice do tema, como o tratamento exclusivo atribuído às 

grandezas, tempo e valor bem como à concentração de grandezas de naturezas 

diferentes - comprimento, massa e capacidade – na descrição dos mesmos objetos 

de conhecimento (conteúdos) e habilidades (aprendizagens essenciais).  

Palavras-Chave: Eixo Grandezas e Medidas - Currículos Prescritos de Matemática - 

Ciclo de Alfabetização. 



 

Vece, Janaina Pinheiro. Quantities and Measures in the Cycle of Literacy: its 
weaving in prescribed curricula of Mathematics. 2020. Number of pages 217f. 
(Doctorate in Science and Mathematics Teaching) – Cruzeiro do Sul University, São 
Paulo, 2020. 
 
 

ABSTRACT 
 
This thesis is the result of a research on applied work whose approach is qualitative 

and  based on documental  type. The target is to investigate the setting of the  Axis 

Quantities and Measures in the Cycle of Literacy in the  prescribed Curricula of 

Mathematics. Thus, two methodological procedures were applied to its development:: 

biographical research (GIL 2002) to build the theoritical foundation and historical 

review about the presentation of the Axis Quantities and Measures in Mathematics 

curricula and the analysis of the content (BARDIN, 2016) to investigate the theme in 

the Common National Curriculum Basis (BRASIL, 2017) and in the elaborated 

curricula in its attendance. City Curriculum (SÃO PAULO, 2019) and Paulista 

Curriculum (SÃO PAULO, 2019). The theoritical foundation goes beyond the 

intrasciplinary, interdisciplinar and utilitarian characteristics. The axis of Quantities 

and Measures has several layers woven by procedures that vary from a continous 

quantity to another. In relation to the historical review, it shows in the state network of 

São Paulo, initially, the theme  Measures  was shared with the field  of Science, 

becoming exclusive in the Mathematics Curriculum at the end of the 80´ies, 

consolidating itself in the Brazilian scenario by means of the publication of  the 

National Curriculum Parameters of Mathematics  (BRASIL, 1997).  The results reveal 

that in the City Currriculum (SÃO PAULO, 2019) and in the Paulista Curriculum (SÃO 

PAULO, 2019), the setting of the axis Quantities and Measures, in the Cycle of 

Literacy, was associated with the process  of interpretation and adaptation of 

continuous quantities such as length, mass, capacity, time , value and area.It also 

highlights important implication related to multiple characteristics of the theme , for 

instance, the exclusive treatment attributed to quantities , time and value as well as 

the concentration of quantities of distinct  origins – length, mass and capacity – in the 

description of the same objects of knowledge (contents) and abilities (essential 

learning).  

Keywords: Axis Quantities and Measures – Prescribed Mathematics Curricula – 

Literacy Cycle.  
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA  

A tese, Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização: suas tecituras1 

em currículos prescritos de Matemática, produzida no Programa de Doutorado 

em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Cruzeiro do Sul 

(UNICSUL), se insere no projeto intitulado “Currículos de Matemática, Estudos 

de Aula e Formação de Professores”, conduzido pelo Grupo de Pesquisa 

Conhecimentos, Crenças e Práticas de Professores que ensinam Matemática 

(CCPPM). 

No Brasil, em 22 de dezembro de 2017, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), por meio da Resolução CNE/CP Nº 2, instituiu e orientou a 

implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017). 

Desde a sua homologação, esse documento de referência nacional; 

intensificou discussões sobre o processo de elaboração e reelaboração de 

propostas curriculares de Secretariais Municipais e Estaduais de Educação no 

cenário educacional brasileiro para as diferentes etapas da Educação Básica e 

áreas de conhecimento.  

Nesse mesmo ano de 2017, questões pessoais, profissionais e 

acadêmicas sobre o eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização, em 

especial, sobre a sua apresentação em documentos curriculares emergiam 

como proposta de doutoramento. Essas questões, por sua vez, ganharam força 

e se acentuaram com a publicação da BNCC (BRASIL, 2017), constituindo-se, 

a partir de então, como propósito de investigação.   

Articulada ao contexto histórico educacional e aos interesses pessoais 

apresentados anteriormente, a pergunta que traduz o intuito maior dessa 

investigação é: “Como os currículos prescritos de Matemática da Rede 

                                                           
1 De acordo com o Dicionário Online de Português a palavra tecitura é um substantivo feminino. 
Sua origem etimológica provém da junção tecer + ura. Significados: A reunião dos fios que se 
atravessam no tear (urdidura). Que se encontra arranjado; estrutura: tecitura elétrica. 
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/tecitura/> Acesso em: 15. Ag. 2019. Nesta pesquisa 
nos referimos a tecitura ao arranjo, estrutura ou teia de conteúdos, conceitos, objetivos e 
abordagens didáticas e metodológicas que subjazem a apresentação de uma determinada 
unidade temática em documentos e propostas curriculares. 
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Municipal e Estadual de Educação de São Paulo - a partir das proposições da 

Base Nacional Comum Curricular - configuram o eixo Grandezas e Medidas no 

Ciclo de Alfabetização?”.  Para respondê-la, foram delimitados quatro objetivos 

que abarcaram aspectos teóricos, históricos e metodológicos, voltados à 

análise desses documentos curriculares. 

Assim, a tese está organizada em cinco capítulos em virtude de suas 

intencionalidades, ou seja, da pergunta de pesquisa e de seus respectivos 

objetivos.  

No primeiro capítulo, Delimitação e organização da pesquisa, são 

descritos inicialmente os percursos de aproximação e estreitamento da 

temática, o contexto histórico de origem da investigação e o mapeamento de 

estudos acadêmicos brasileiros sobre o tema. Logo após, são apresentados os 

rumos da pesquisa que caracterizam as tomadas de decisões no que se 

referem à pergunta, objetivos, metodologia e procedimentos metodológicos 

adotados. Tendo em vista a abrangência do objeto de estudo, também se 

realiza a distinção entre os contextos e o tema central de investigação, 

encerrando-se com a organização da pesquisa. 

O segundo capítulo, Fundamentos teóricos da pesquisa, se dedica ao 

estudo bibliográfico sobre o tema central. Nessa parte da tese, apresenta-se a 

caracterização, a relevância e os conceitos fundamentais inerentes ao eixo 

Grandezas e Medidas. Com vistas a compor a fundamentação teórica, autores 

e pesquisadores, de reconhecimento nacional e internacional no âmbito da 

Matemática e da Educação Matemática, são interpretados e referenciados, 

evidenciando suas principais contribuições sobre o tema investigado.  

Diante da carência de estudos históricos sobre a apresentação do tema 

em documentos curriculares, no terceiro capítulo, Revisão histórica sobre o 

eixo Grandezas e Medidas em currículos de Matemática, encontra-se a 

continuidade à realização da pesquisa bibliográfica.  Nesse capítulo, apresenta-

se o estudo de alguns documentos curriculares produzidos pela Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo (SEE-SP) e pelo Ministério da Educação 

(MEC) nas décadas de 1970, 1980 e 1990 com intuito de compreender como 
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se dava a apresentação do eixo Grandezas e Medidas nos anos iniciais da 

Educação Básica nesses currículos num período histórico anterior ao ano de 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática2 (BRASIL, 

1997). 

O penúltimo capítulo, intitulado, Análise da Base Nacional Comum 

Curricular, é dedicado à interpretação analítica do documento curricular de 

referência nacional: a BNCC (BRASIL, 2017). As características do eixo 

Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização são analisadas por meio de 

procedimento metodológico de análise de conteúdo. Essa caracterização é 

realizada à luz dos fundamentos teóricos e históricos da pesquisa. 

Prezando pela interceptação entre os dados, no quinto e último capítulo 

da tese, intitulado Análise do Currículo da Cidade e do Currículo Paulista, 

prossegue-se com a análise de conteúdo. Com base na fundamentação teórica 

e histórica da pesquisa, articula-se as características do eixo Grandezas e 

Medidas identificadas na BNCC (BRASIL, 2017) à configuração apresentada 

nos currículos da Secretaria Municipal e Estadual de Educação de São Paulo, 

ou seja, no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e no Currículo Paulista 

(SÃO PAULO, 2019) para compreensão das especificidades de cada 

documento curricular. 

Por fim, em Considerações sobre a tese, responde-se à pergunta de 

pesquisa. Nesse desfecho, os objetivos são retomados em resposta à 

investigação. Também são elencadas as descobertas e as principais 

contribuições do estudo para futuras pesquisas acadêmicas no âmbito da 

Educação Matemática acerca do eixo Grandezas e Medidas e dos contextos 

que abarcam o estudo proposto: Ciclo de Alfabetização e currículos prescritos 

de Matemática. 

 

 

                                                           
2 Ao longo da tese mencionamos, especificamente, PCNM (BRASIL, 1997), ao referir-se, ao 
Volume 3, destinado à área de Matemática. Em contextos mais abrangentes, fazemos menção 
aos PCN (BRASIL, 1997). Portanto, isso justifica as variações em relação a essas siglas ao 
longo texto. 
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CAPÍTULO 1 – DELIMITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

1.1 Definição da temática 

O interesse em adotar o eixo Grandezas e Medidas, como temática de 

pesquisa, foi motivado, inicialmente, por reflexões oriundas de minhas 

experiências pessoais, profissionais e acadêmicas. Assim, este item, 

especialmente, está redigido na primeira pessoa do singular, pois apresenta o 

relato de alguns episódios da minha vida que contribuíram para essa 

aproximação. 

Na trajetória de oito anos como professora dos anos iniciais no Ensino 

Fundamental (EF) - da SEE-SP - sete deles foram dedicados ao processo de 

alfabetização. A experiência como professora alfabetizadora, contribuiu 

significativamente - e ainda contribui - para a construção de minha identidade 

docente como formadora de professores e pesquisadora em Educação 

Matemática. 

Integrante do Grupo de Pesquisa CCPPM, desde o ano de 2008, boa 

parte de minhas atividades acadêmicas, foram concentradas no Ciclo de 

Alfabetização, compreendido como período ininterrupto de desenvolvimento e 

aprendizagem que acontece do 1º ao 3º ano do EF. Articuladas a esse 

contexto, muitas dessas atividades estiveram concentradas nos currículos de 

Matemática e em projetos envolvendo a Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo (SME-SP) e a SEE-SP. A seguir, relato algumas dessas 

experiências. 

No ano de 2009, concomitante ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) participei 

da elaboração do material curricular da SME-SP denominado Cadernos de 

Apoio e Aprendizagem de Matemática - CAAM (SÃO PAULO, 2010). Esse 

trabalho foi coordenado pelas pesquisadoras Profa. Dra. Célia Maria Carolino 

Pires e Profa. Dra. Edda Curi com intuito de operacionalizar o documento 
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“Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem para 

o Ensino Fundamental” (SÃO PAULO, 2007).  

No referido projeto, devido a minha experiência profissional, fui 

responsável pela elaboração dos cadernos destinados ao 1º ano do EF nas 

versões para aluno e professor.  

O processo de planejamento das atividades sequenciais, abordando as 

expectativas de aprendizagem dos blocos de conteúdos3 da Matemática 

(Números e Operações, Grandezas e Medidas, Espaço e Forma e Tratamento 

da Informação); bem como a produção das orientações didáticas, exigiram-me 

muita pesquisa e estudo. Afinal, era preciso aprofundar os conhecimentos 

sobre os conteúdos matemáticos e seus aspectos didáticos e curriculares.  

Nesse processo, o bloco de conteúdos, Grandezas e Medidas, devido à 

sua amplitude e complexidade, apresentou-se como temática instigante e 

desafiadora, despertando-me atenção e interesse.  

Durante o processo de elaboração do CAAM (SÃO PAULO, 2010) meus 

questionamentos ficaram voltados para organização, apresentação e 

abordagem do tema no material: Como introduzir os conceitos de grandeza e 

medida no 1º ano? Como organizar o material de maneira que todas as 

grandezas fossem devidamente contempladas? 

Ao consultar o documento de orientações curriculares da SME-SP (SÃO 

PAULO, 2007) alguns aspectos acabaram por me chamar mais a atenção.   

O primeiro, relacionado à ênfase atribuída a algumas grandezas em 

detrimento de outras. Por exemplo, o destaque na abordagem de medidas de 

tempo e pouco detalhamento para as medidas de massa e capacidade. O 

segundo, referente às expectativas de aprendizagem que concentravam 

grandezas de naturezas diferentes, numa mesma descrição, como se o 

processo de estratégias e estimativas de medida entre elas fossem o mesmo. 

Por fim, o fato do bloco de conteúdos Grandezas e Medidas não ter uma seção 

                                                           
3 Termo utilizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1997).  
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específica de orientações didáticas, sendo contemplado em seções de outros 

temas matemáticos. 

Após a publicação dos CAAM (SÃO PAULO, 2010), nos anos de 2011 e 

2012, participei do projeto “Avaliação de Professores do Ensino Fundamental 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em relação a documentos 

e materiais de apoio à organização curricular na área de Educação 

Matemática”. 

Inserido no Programa de Melhoria do Ensino Público da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) este projeto foi 

desenvolvido em parceria entre a CS, a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP) e as escolas da SME-SP. O projeto contou com o apoio da 

coordenação de duas pesquisadoras, oito pesquisadores-colaboradores e 33 

professores do Ensino Fundamental (EF).  

Utilizando a estratégia de grupos focais, cada pesquisador-colaborador 

acompanhou um grupo de professores de acordo com o ciclo que lecionavam. 

Na função de pesquisadora-colaboradora, conduzi as reuniões com os 

professores do 1º ao 3º ano do EF: correspondente ao Ciclo de Alfabetização. 

Quinzenalmente, nós nos reunimos para estudar assuntos sobre a Educação 

Matemática, analisar e planejar o desenvolvimento das sequências de 

atividades do CAAM (SÃO PAULO, 2010), além de socializar e discutir a 

aplicação em sala de aula das sequências planejadas em encontros anteriores.  

Durante alguns desses encontros, as falas das professoras participantes 

e os registros escritos de seus relatórios, evidenciavam que o eixo Grandezas 

e Medidas, não era somente uma inquietude minha, particular. Percebi que o 

grupo de cinco professoras também compartilhava de inquietações sobre esse 

tema matemático.  

Quando planejávamos sequências de atividades relacionadas às 

Grandezas e Medidas, as indagações das professoras tinham como ponto de 

partida a interpretação das expectativas de aprendizagem. Por exemplo, a 

expectativa prevista para o 1º ano, M28 “Construir estratégias para medir 
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comprimentos, massas e capacidades de vasilhames, sem o uso de unidades 

de medidas” (SÃO PAULO, 2007, p.71).  

Para o grupo de professoras, diante de uma expectativa de 

aprendizagem ampla que agregava três grandezas diferentes, só fazia sentido 

se fossem trabalhadas, após o aprofundamento das estratégias de medida de 

cada grandeza. Afinal, como seriam as estratégias de medidas dessas 

grandezas?  Seriam realizadas por meio de procedimentos iguais ou 

diferentes? 

No decorrer desse processo, as professoras sinalizavam também a 

variação quanto ao nível de dificuldade no processo de ensino de uma 

grandeza para outra. Consideravam, por exemplo, mais fácil abordar as 

estratégias de medida de comprimento do que de massa e capacidade.  

Todas essas questões indicavam a necessidade de “afinar o olhar” para 

as especificidades das grandezas contínuas. 

O grupo focal foi uma experiência significativa, pois tive a oportunidade 

de participar do processo de formação continuada das professoras e ouvir suas 

impressões sobre o CAAM (SÃO PAULO, 2010) do 1º ano o qual havia 

produzido. Além disso, o projeto resultou no artigo “Professores dos Três 

Primeiros Anos do EF da Rede Municipal de São Paulo e suas Relações com o 

Currículo Prescrito e Apresentado no Ensino de Matemática” (VECE e CURI, 

2014).   

Nos anos de 2012 e 2013, também tive o privilégio de participar da 

elaboração e revisão de itens em um instituto de avaliação para composição de 

um banco de questões da área de Matemática, a fim de avaliar crianças 

matriculadas no 1º e 2º anos do EF. O referido instituto se baseava na Matriz 

de Avaliação da Provinha Brasil para compor o banco de questões.  

Elaborar e revisar itens para crianças em fase de alfabetização foi uma 

experiência ímpar, pois além de vivenciar momentos de formação sobre a 

estrutura geral da prova e a produção de itens, pude discutir com profissionais 



24 
  

 

– professores e pesquisadores – de diferentes regiões do Brasil acerca do 

processo de alfabetização matemática no país.  

Durante as oficinas de produção de itens, deparei-me mais uma vez com 

inquietações acerca da unidade temática4 Grandezas e Medidas. Dessa vez, 

com a defasagem de itens no banco de dados do instituto que melhor 

atendessem os descritores do referido tema. 

Na época, o banco de itens relativo ao eixo Grandezas e Medidas, 

estava escasso, composto por questões pouco desafiadoras, até mesmo 

repetidas. Era preciso inovar e produzir itens inéditos considerando as 

competências e os descritores do eixo matemático previstos na matriz de 

referência5.  

Durante a produção dos itens, pude observar que apesar do instrumento 

fazer referência ao eixo Grandezas e Medidas, apenas as grandezas, 

comprimento e valor, eram contempladas na matriz.  

Nesse cenário, identifiquei que as inquietações e dificuldades em 

relação ao tema Grandezas e Medidas, não era uma particularidade minha ou 

de um grupo específico de professoras, também se fazia presente numa 

comunidade maior no âmbito da Educação Matemática.  Afinal, por que nem 

todas as grandezas eram contempladas na matriz de avaliação? Por que 

algumas grandezas eram priorizadas em detrimento de outras? 

Nessa trajetória, outras experiências, mesmo que indiretamente, 

também contribuíram para a aproximação com a temática de pesquisa.  

Uma das experiências foi a participação na produção do texto 

“Diferentes enfoques no ensino de números” (VECE et. al, 2014), para o 

programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Essa 

vivência proporcionou o contato com pesquisadores brasileiros comprometidos 

com o processo de alfabetização matemática no país. 

                                                           
4 Termo utilizado na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017). 
5 Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização Matemática (INEP, 2011). Conteúdo 
disponível em 
<http://download.inep.gov.br/download/provinhabrasil/2011/matriz_provinha_matematica.pdf> 
Acesso em 07. Out. 2019. 
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Outra experiência importante se refere à minha atuação como 

professora do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. Ao ministrar a 

disciplina de Metodologia e Prática no Ensino da Matemática e Ciências, pude 

vivenciar que muitas vezes a carga horária reduzida destinada aos conceitos 

fundamentais da Matemática, bem como seus processos de ensino e 

aprendizagem, nem sempre possibilitam ao professor formador dar a devida 

atenção que requer o eixo Grandezas e Medidas na formação inicial do 

pedagogo.  

De acordo com a minha experiência como formadora de professores, 

percebi também que situações muito semelhantes como essas - presenciadas 

na formação inicial dos Pedagogos - também se estendem à formação 

continuada, sendo atribuído ao eixo Grandezas e Medidas um espaço 

secundário.  

Na função de tutora, no período de 2013 a 2018, no curso de Pós-

graduação em Educação Matemática nos anos iniciais do EF, acompanhei os 

pós-graduandos na disciplina “O Trabalho com Grandezas e Medidas” e 

percebi a dificuldade dos estudantes no domínio conceitual, didático e 

curricular sobre o tema. 

Nos anos de 2016 e 2017, também participei do projeto “Grupos 

Colaborativos: contribuições para a melhoria da qualidade de ensino de 

matemática nos anos iniciais do EF e o desenvolvimento profissional de 

professores de escolas da Diretoria Leste 1” realizado em parceria entre a 

FAPESP, CS e professores dos anos iniciais do EF da SEE-SP.  

No referido projeto de pesquisa, na função de formadora, acompanhei 

duas professoras do 1º ano do EF no processo de planejamento e execução de 

sequências de atividades do material de Educação Matemática nos Anos 

Iniciais (EMAI).  

A partir dessa vivência, pude identificar que as professoras, assim como 

no projeto da SME-SP sobre o CAAM (SÃO PAULO, 2010), também 

questionavam acerca das expectativas de aprendizagens apresentadas nos 

materiais curriculares da SEE-SP, especificamente, no EMAI. 
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Diante da expectativa de aprendizagem, destinada ao 1º ano do EF “3 - 

Realizar estimativas relativas a medições” (SÃO PAULO, 2013, p.11) surgiam 

várias indagações: O procedimento de estimativa é o mesmo para grandezas 

diferentes? Como se dá o raciocínio estimativo para medir cada grandeza? Por 

que estimar massa é mais difícil do que estimar comprimentos? 

Novamente, percebi-me diante da importância do aprofundamento e 

distinção das particularidades das grandezas contínuas inerente ao eixo 

Grandezas e Medidas. 

Esse projeto resultou no livro “Grupos Colaborativos e Lesson Study: 

contribuições para a melhoria do ensino de matemática e desenvolvimento 

profissional de professores” (CURI etc. al., 2018), em que pude vivenciar o 

papel de organizadora da obra. 

Acompanhando o movimento de publicação da BNCC (BRASIL, 2017), 

também tive o privilégio de participar de iniciativas relacionadas à construção 

de novas propostas curriculares e atividades de formação de professores. 

No ano de 2017, juntamente com o Grupo de Pesquisa CCPPM, 

participei do processo de produção, análise, estudo e revisão crítica do 

Currículo da Cidade: EF de Matemática (SÃO PAULO, 2019)6, documento 

curricular da SME-SP.   

Nessa experiência, colaborei com a produção de textos dos livros de 

Orientações Didáticas do Currículo da Cidade7 referente ao ensino de 

Matemática, especialmente, o texto intitulado, “O ensino e a aprendizagem das 

grandezas e medidas” que incorporou meus estudos iniciais sobre o tema 

desta pesquisa.  

Por fim, no ano de 2018, selecionada para o Time de Autores da 

Associação Nova Escola, participei da construção da plataforma virtual de 
                                                           
6 Documento disponível em: <https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2019/10/cc-ef-matematica.pdf>. Acesso em 03 fev. 2020. 
7 Orientações Didáticas do Currículo da Cidade: Matemática Volume 1. Documento disponível 
em: <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/45065.pdf>. Acesso em 10 mar. 2020. 
Orientações Didáticas do Currículo da Cidade: Matemática Volume 1. Volume 2. Documento 
Disponível em: <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/45066.pdf> Acesso em 10 
mar. 
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planos de aula de Matemática de acordo com a proposta da BNCC (BRASIL, 

2017). No projeto, fui autora de planos de aula de Matemática para o 1º ano do 

EF8, especificamente, voltados à resolução de problemas.  

Nesse breve relato, fica evidente, num primeiro momento, que a minha 

trajetória pessoal como professora dos anos iniciais do EF, formadora de 

professores, autora de materiais didáticos e pesquisadora em Educação 

Matemática, esteve concentrada em contextos relacionados ao Ciclo de 

Alfabetização e aos currículos de Matemática, especialmente, em discussões 

de formação de professores da SEE-SP e SME-SP.   

Nessa trajetória, por sua vez, o eixo Grandezas e Medidas se 

apresentou como uma temática de pesquisa instigante, permeada de 

controvérsias, indagações e questionamentos.   

Um aspecto a se destacar é que ao identificar que as expectativas de 

aprendizagem apresentadas nos currículos prescritos de Matemática para o 

Ciclo de Alfabetização desencadeavam dúvidas por parte das professoras e 

também, ao vivenciar a extensão de questionamentos de mesma natureza em 

outros contextos, como por exemplo, na elaboração de itens para avaliação 

externa e na formação inicial e continuada do Pedagogo, como pesquisadora 

poderia me posicionar considerando a apresentação do eixo Grandezas e 

Medidas como algo acabado, centralizando as dificuldades na interpretação 

desses documentos e não em seu conteúdo.  

Entretanto, frente à problemática, não foi esse o caminho escolhido, fiz a 

opção de investigá-la, assumindo, portanto, um compromisso científico.  

Deste ponto em diante a tese está redigida em primeira pessoa do plural 

a fim de caracterizar o processo de construção da pesquisa por meio da 

relação de cumplicidade e confiança entre orientanda e orientadora e do 

diálogo estabelecido com os teóricos que fundamentam o estudo. 

 

                                                           
8 Produção disponível em: <https://novaescola.org.br/autores/933/janaina-pinheiro-vece>. 
Acesso em 03 fev. 2020. 
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1.2 Estreitamento da temática 

Considerando que inquietações particulares não são suficientes para 

justificar e legitimar a relevância de uma tese de doutoramento, pois não 

podem ser dissociadas de sua natureza científica, para delimitar o foco de 

investigação, prosseguimos com o percurso de estreitamento da temática. 

Primeiramente, situando a tese em seu contexto histórico de origem e, 

posteriormente, realizando um mapeamento da pesquisa acadêmica brasileira 

sobre o tema Grandezas e Medidas nos anos iniciais do EF. 

 

 

1.2.1 Contexto histórico da pesquisa 

No Brasil, a partir da década de 1990, em cumprimento à Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96, LDBEN (BRASIL, 1996), o MEC elaborou documentos curriculares 

norteadores, específicos para as diferentes etapas da Educação Básica, sendo 

eles: o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI 

(BRASIL, 1998), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental – PCN (BRASIL, 1997) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2001). 

Contrários aos modelos homogêneos e impositivos, o RCNEI (BRASIL, 

1998), os PCN (BRASIL, 1997) e os PCNEM (BRASIL, 2001) se constituíram 

na história da educação brasileira em propostas flexíveis, concretizadas nas 

decisões regionais e locais sobre os currículos. Esse conjunto de documentos, 

serviu como referencial de qualidade para a Educação Básica no Brasil por 

aproximadamente vinte anos.  
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No ano de 2010, com o objetivo de construir um novo Plano Nacional de 

Educação (PNE), a 1ª Conferência Nacional de Educação (CONAE)9, realizada 

entre 28 de março e 01 de abril, colocou em pauta a necessidade de uma base 

nacional comum para construção de currículos que contemplassem ao mesmo 

tempo uma base demandada pelo sistema nacional de educação e as 

especificidades regionais e locais dos estados e municípios brasileiros.  

O CONAE 2010 foi o marco histórico que deu início à discussão da 

BNCC (BRASIL, 2017). Até a sua homologação, vários movimentos 

aconteceram em prol de sua construção, dentre eles: a regulamentação do 

PNE, em 25 de junho de 2014, por meio da Lei n. 13.005; a 2ª CONAE, 

organizada pelo Fórum Nacional de Educação (FNE), realizada entre 19 e 23 

de novembro de 2014; o I Seminário Interinstitucional que ocorreu entre 17 e 

19 de junho de 2015; a Portaria n. 592, de 17 de junho de 2015, que instituiu a 

Comissão de Especialistas para a elaboração de Proposta da Base Nacional 

Comum Curricular. 

Após longo período de discussão acerca de suas versões preliminares, a 

BNCC (BRASIL, 2017) foi homologada no dia 20 de dezembro de 2017, 

contemplando as etapas da Educação Infantil – creche e pré-escola – e do EF 

– 1º ao 9º ano. Sendo que, somente no dia 14 de dezembro de 2018, a etapa 

do Ensino Médio foi concluída e integrada ao documento. 

Assim, a partir do ano de 2018, com a integração do Ensino Médio, a 

educação brasileira passou a dispor de um único documento curricular de 

referência nacional, servindo de base para elaboração e reelaboração de 

propostas curriculares, a BNCC (BRASIL, 2017). Um conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais a ser desenvolvido pelos estudantes 

ao longo de toda a Educação Básica. 

A tese nasceu em meio a esse contexto histórico, marcado pela 

transição de dois documentos curriculares de referência nacional. No que se 

refere aos documentos destinados ao EF, etapa da escolarização básica em 

                                                           
9 Documento disponível em: < 
http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final_sl.pdf> Acesso em 
29 fev. 2020. 
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que se concentra o Ciclo de Alfabetização, vivenciamos a transição da vigência 

dos PCN (BRASIL, 1997) para a BNCC (BRASIL, 2017).  

Referimo-nos aos PCN (BRASIL, 1997), pois dentre os documentos 

elaborados pelo MEC, estes eram destinados ao EF, foco de nossa pesquisa. 

Os PCN (BRASIL, 1997) apresentavam objetivos, conteúdos e orientações 

didáticas para o público da 1ª a 8ª série do EF, servindo como referencial de 

qualidade para a segunda etapa da Educação Básica. 

A primeira mudança significativa nessa transição se refere ao objetivo 

desses documentos. Enquanto os PCN (BRASIL, 1997) apresentavam uma 

proposta não obrigatória; a BNCC (BRASIL, 2017) consiste num documento de 

caráter normativo. 

De acordo com as considerações preliminares do Volume 1 dos PCN 

(BRASIL, 1997, p.13): 

Por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível10, a 
ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e 
sobre programas de transformação da realidade educacional 
empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e 
pelos professores. Não configuram, portanto, um modelo curricular 
homogêneo e impositivo, que se sobreporia à competência 
político-executiva dos Estados e Municípios, à diversidade 
sociocultural das diferentes regiões do País ou à autonomia de 
professores e equipes pedagógicas. 

Em seu texto introdutório a BNCC (BRASIL, 2017, p.7) é definida como: 

[…] um documento de caráter normativo11 que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 
Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade 
com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). […].  

Apesar da flexibilidade proposta pelos PCN (BRASIL, 1997), 

historicamente, desde a sua publicação, acompanhamos a mobilização de 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação na organização de diretrizes e 

propostas curriculares para orientação de suas respectivas redes de ensino.  

                                                           
10 Grifo nosso. 
11 Grifo nosso. 
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Já a BNCC (BRASIL, 2017), com seu caráter normativo e ao conferir 

autonomia para estados, municípios e o Distrito Federal, intensificou o 

processo de criação e de reformulação de currículos, tendo como primazia o 

atendimento aos aspectos básicos e comuns e às diferentes necessidades 

regionais e locais.  

Em meio ao exposto, atentamos à apresentação do eixo Grandezas e 

Medidas nos currículos prescritos de Matemática destinados ao EF. 

De acordo com Bellemain e Lima (2002), a publicação dos PCNM12 

(BRASIL, 1997) foi marcada pela expectativa de reorientações curriculares que 

quebrassem a abordagem insatisfatória atribuída até então a este tema 

matemático. Afinal, a presença de um bloco exclusivo destinado às Grandezas 

e Medidas, em um documento de referência nacional, além de ratificar sua 

relevância, desencadearia num movimento propício para repensar a sua 

apresentação em documentos e propostas curriculares. 

Apesar de Bellemain e Lima (2002) destacarem a importância do 

movimento de construção de propostas curriculares de Matemática a partir dos 

PCNM (BRASIL, 1997), tendo como foco o eixo Grandezas e Medidas, pouco 

se sabe sobre como se deu esse processo.  

Por outro lado, tendo em vista o contexto histórico do qual a tese fez 

parte, circunscrito pela publicação da BNCC (BRASIL, 2017) e pelo movimento 

de construção de propostas curriculares em seu atendimento, investigar como 

o eixo Grandezas e Medidas se configurou nesse processo, mostrou-se 

legítimo e necessário, principalmente, ao associá-lo às nossas experiências 

pessoais concentradas no Ciclo de Alfabetização e nos currículos prescritos de 

Matemática. 

 Desse modo, situar a pesquisa em seu contexto histórico, contribuiu 

para um primeiro estreitamento da temática, levando-nos a confirmar a sua 

                                                           
12 Conforme dito em notas anteriores, referimo-nos aos PCNM (BRASIL, 1997), pois os PCN 
(BRASIL, 1997) eram compostos por um volume introdutório contemplando objetivos e 
orientações gerais para o Ensino Fundamental e volumes específicos por área de 
conhecimento. O Volume 3 era destinado à Matemática. Documento disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf> Acesso em 10 mar. 2020. 
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pertinência e ineditismo a partir da realização de um mapeamento da pesquisa 

acadêmica. 

 

1.2.2 Mapeamento da pesquisa acadêmica 

Compreendemos o mapeamento da pesquisa como: 

(...) um processo sistemático de levantamento e descrição de 
informações acerca das pesquisas produzidas sobre um campo 
específico de estudo, abrangendo um determinado espaço (lugar) 
e período de tempo (FIORIENTINI et. al., 2016, p.18). 

Uma vez que o mapeamento da pesquisa se preocupa com os aspectos 

descritivos de um campo de estudo, em detrimento dos seus resultados, 

justificamos a adoção desse procedimento por meio de uma indagação inicial 

associada ao processo de estreitamento da temática de pesquisa: Qual o 

cenário da pesquisa acadêmica brasileira sobre o eixo Grandezas e Medidas 

nos anos iniciais do EF, em especial, sobre as grandezas contínuas a serem 

ensinadas no Ciclo de Alfabetização?  

Para tanto, em resposta a essa indagação, baseando-se em Fiorentini 

et. al. (2016) definimos como tema de estudo o eixo Grandezas e Medidas, 

com foco nas grandezas contínuas ensinadas nos três primeiros anos iniciais 

do EF e delimitamos como espaço de produção, os trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos nos programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu 

credenciados pelas Áreas de Educação e Ensino e Aprendizagem da 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), 

abrangendo cursos de mestrado e doutorado.  

Optamos por delimitar o período de uma década, considerando como 

ponto de partida retroativa o ano de 2017, mesmo ano em que iniciamos o 

desenvolvimento da pesquisa e que se refere à publicação da BNCC (BRASIL, 

2017), cobrindo assim, o período de 2007 a 2017.  
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É importante ressaltar que não temos o intuito de realizar o estado da 

arte das pesquisas, não é esse nosso propósito; por isso julgamos uma década 

suficiente para compreender como a pesquisa acadêmica brasileira abordou o 

tema ao longo desse período.  

Realizamos a busca no banco de teses e dissertações da CAPES a 

partir do seguinte processo de refinamento: 

Figura 1 – Refinamento de busca de teses e dissertações. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora da tese. 

 É importante destacar que poderíamos ter delimitado ainda as Áreas de 

Concentração. Entretanto, devido à característica multidisciplinar dos 

programas de mestrado e doutorado, em que muitas áreas de concentração 

compreendem a linha de pesquisa Educação Matemática (como a própria 

Psicologia) optar por uma ou outra área, provavelmente, ocultaria resultados 

importantes para o nosso levantamento.  

Devido à abrangência do tema, durante o processo de refinamento, 

deparamo-nos com inúmeros resultados.  

A fim de selecionar apenas as pesquisas relacionadas ao eixo 

Grandezas e Medidas nos anos iniciais do EF, com enfoque nas grandezas 

contínuas abordadas no Ciclo de Alfabetização, e para não comprometer os 

resultados, realizamos a leitura dos títulos e dos resumos dos trabalhos, tendo 

em vista que muitas pesquisas, apesar de não mencionarem o termo 



34 
  

 

Grandezas e Medidas em seus títulos, certamente poderiam contemplar em 

suas investigações alguma (ou algumas) de suas especificidades. 

Reiteramos que a abrangência do tema Grandezas e Medidas bem 

como, as limitações da própria plataforma da CAPES, podem ter ocultado 

trabalhos publicados nesse período. Para não generalizar ou desenhar 

equivocamente um cenário, levamos em consideração tais aspectos 

concentrando a análise nas pesquisas acadêmicas identificadas a partir dos 

títulos e dos resumos dos trabalhos.  

Identificamos um total de cinco trabalhos, sendo duas teses e três 

dissertações. Para apresentá-los, construímos o Quadro 1, a seguir, 

destacando nome do autor, instituição de origem, tipo de trabalho, título da 

pesquisa, público pesquisado e o seu respectivo ano de publicação.  

Quadro 1 – Teses e dissertações sobre o eixo Grandezas e Medidas nos 

anos iniciais do EF identificadas no período de 2007 a 2017. 

Pesquisador Instituição 
Tipo de 
trabalho 

Títulos 

 
Público 

pesquisado 
 

Ano de 
publicação 

Pedro 
Ribeiro 

Barbosa 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 
(UFPE) 

Tese 

Efeitos de visualização em 
atividades de comparação 
de comprimentos de linhas 

abertas 

5º ano 2007 

Elenice de 
Souza 
Lodron 

Zuin 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo (PUC-

SP) 

Tese 

Por uma nova arithmetica: 
o sistema métrico decimal 
como um saber escolar em 

Portugal e no Brasil 
oitocentistas 

1º ao 5º 
ano 

2007 

Rosita 
Marina 
Ferreira 
Batista 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 
(UFPE) 

Dissertação 

Uma análise do sentido do 
número a partir do 

conhecimento sobre 
medidas 

1º e 3º 
anos 

2009 

Cília 
Cardoso 

Rodrigues 
da Silva 

Universidade 
de Brasília 

(UNB) 
Dissertação 

Construção de conceitos 
de grandezas e medidas 

nos anos iniciais: 
comprimento, massa e 

capacidade 

4º ano 2011 

Danilo 
Pereira 
Munhoz 

Universidade 
Estadual 

Paulista “Júlio 
de Mesquita 

Filho (UNESP-
Bauru) 

Dissertação 

Provinha Brasil de 
Matemática: um estudo 
sobre a aplicação piloto 
com ênfase no bloco de 
Grandezas e Medidas 

 

1º e 2º 
anos 

 
2012 

Fonte: Dados disponibilizados no banco de teses e dissertações da CAPES. 
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Os títulos das pesquisas mostram aspectos específicos que o tema pode 

abranger como por exemplo, grandezas como comprimento, massa e 

capacidade e o seu sistema de representação (sistema métrico decimal). Além 

disso, pode indicar a sua relação com outros temas matemáticos (Números e 

Geometria) e de possíveis enfoques de pesquisa atribuídos ao eixo no contexto 

educacional (avaliações externas).  

Observa-se que no escopo de produção em pesquisas destinadas aos 

anos iniciais do EF, estão bem distribuídas, não sendo concentradas no Ciclo 

de Alfabetização – de 1º ao 3º ano – e/ou nos anos posteriores – 4º e 5º anos.   

Por meio da leitura dos resumos desses trabalhos, podemos afirmar que 

esse conjunto de produções sinaliza o interesse da comunidade acadêmica em 

pesquisar e produzir conhecimentos relacionados ao processo de 

aprendizagem e aquisição de conceitos de grandezas contínuas específicas 

(comprimento, capacidade, massa, tempo e valor) para crianças dos anos 

iniciais do EF. Enquadram-se nesse enfoque os estudos de Barbosa (2007), 

Batista (2009), Silva (2011) e Munhoz (2012).  

Nesse cenário, destaca-se a tese de Zuin (2007), que diferentemente 

dos demais pesquisadores, realizou uma pesquisa documental com o objetivo 

de compreender o processo de introdução do sistema métrico em Portugal e no 

Brasil na segunda metade do século XIX em escolas primárias.  

Apesar de reduzido, o escopo modesto de produção, permitiu-nos extrair 

algumas considerações, contribuindo para o estreitamento da temática de 

nossa pesquisa.   

A primeira consideração confirma a amplitude do tema a partir da 

diversidade de pesquisas acadêmicas centradas em grandezas ou aspectos 

específicos, em detrimento da compreensão do eixo Grandezas e Medidas 

como foco de investigação. Esse aspecto nos leva a conjecturar que a 

amplitude do tema matemático em questão pode interferir na pulverização de 

pesquisas acadêmicas.  
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Outra consideração importante se refere à necessidade de estudos 

acadêmicos com enfoque na análise do eixo Grandezas e Medidas em 

documentos e propostas curriculares de Matemática, os quais não foram 

identificados neste mapeamento. Exceto claro, a tese de Zuin (2007), que 

apesar de ter realizado uma pesquisa documental, sua preocupação ficou 

concentrada num contexto histórico passado e não atual, contemporâneo, 

como é o caso de nossa proposta.  

Esse último aspecto, especialmente, veio ao encontro de nossas 

inquietações iniciais, vinculadas aos currículos prescritos de Matemática no 

Ciclo de Alfabetização e ao contexto histórico da pesquisa, intensificado pelo 

movimento de elaboração e reelaboração de propostas curriculares pelas 

Secretarias Estadual e Municipal de Educação de São Paulo.  

Esse importante dado do mapeamento corrobora a pertinência e o 

ineditismo de uma pesquisa voltada ao eixo Grandezas e Medidas nos 

contextos do Ciclo de Alfabetização e dos currículos prescritos de Matemática, 

dando-nos condições de delinear os rumos da pesquisa. 

 

 

1.3 Definição dos rumos da pesquisa 

Após os percursos de definição e estreitamento da temática, passamos 

para a delimitação das intencionalidades da pesquisa (pergunta e seus 

respectivos objetivos) e das tomadas de decisões necessárias para o seu 

desenvolvimento (metodologia e procedimentos metodológicos). Nomeamos 

todos esses elementos, imprescindíveis, como rumos da pesquisa. 
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1.3.1 Pergunta de pesquisa, objetivos e relevância 

Levando em consideração as experiências pessoais, profissionais e 

acadêmicas, o contexto histórico de origem da investigação e os resultados 

encontrados no mapeamento das pesquisas acadêmicas sobre o tema 

Grandezas e Medidas, esta pesquisa tem como propósito responder à seguinte 

pergunta:  

Como os currículos prescritos de Matemática da Rede Municipal e 

Estadual de Educação de São Paulo - a partir das proposições da Base 

Nacional Comum Curricular - configuram o eixo Grandezas e Medidas no Ciclo 

de Alfabetização? 

Para respondê-la, definimos os seguintes objetivos:  

1. Delimitar os referenciais teóricos sobre o eixo Grandezas e Medidas. 

2. Desvelar aspectos históricos relacionados à caracterização do eixo 

Grandezas e Medidas em currículos prescritos de Matemática. 

3. Caracterizar o eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização, a 

partir da análise das proposições da Base Nacional Comum Curricular.  

4. Articular as características do eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de 

Alfabetização identificadas na Base Nacional Comum Curricular à 

configuração apresentada no Currículo da Cidade e no Currículo 

Paulista.  

Convém salientar que o uso dos verbos caracterizar13 e configurar14 

estão associados ao termo tecitura empregado no título da tese. Utilizamos 

                                                           
13 De acordo com o Dicionário Online de Português caracterizar é um verbo pronominal e um 
verbo transitivo direto. A definição “destacar as características de algo” é adotada nesta 
pesquisa. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/caracterizar/> Acesso em: 06. Jun. 2020. 
14 De acordo com o Dicionário Online de Português configurar é um verbo pronominal e um 
verbo transitivo direto. Dentre os significados apresentados, adotamos o sentido da palavra que 
se refere “atribuir forma a”; “estabelecer parâmetros para que algo seja realizado de 
determinada maneira, para que esteja pronto para ser desenvolvido”. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/configurar/> Acesso em: 06. Jun. 2020. 
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essas palavras para remeter às características e organização do eixo 

Grandezas e Medidas nos currículos prescritos de Matemática.  

Reiteramos que o contexto histórico da pesquisa e nossas experiências 

profissionais e acadêmicas, concentradas em currículos e materiais 

curriculares da SME-SP e da SEE-SP, interferiram diretamente na escolha do 

escopo documental de análise: a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo da Cidade 

(SÃO PAULO, 2019) e o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019).  

Mediante a articulação do tema com os contextos envolvidos, a 

relevância desta tese está pautada em sua potencialidade de contribuição para 

o cenário da Educação Matemática. Além de propor a realização de uma 

investigação inédita, o enfoque no eixo Grandezas e Medidas em currículos 

prescritos de Matemática do Ciclo de Alfabetização permite compreender as 

tecituras subjacentes à apresentação de um tema matemático diverso e 

complexo. Acreditamos que ao desvelar as características dessa configuração, 

pontuando suas potencialidades e fragilidades, o estudo poderá contribuir para 

possíveis inferências acerca do processo de construção, reformulação e 

análise de currículos prescritos de Matemática, bem como, no âmbito 

acadêmico, servindo de referência para pesquisas futuras que aderirem ao 

tema. 

 

 

1.3.1.1 Metodologia e procedimentos de pesquisa 

Esta tese se constitui numa pesquisa de natureza aplicada, de 

abordagem qualitativa.  

Do ponto de vista de sua natureza, classificamos como pesquisa 

aplicada, pois a intenção é gerar conhecimentos de aplicabilidade prática. 

Tanto em relação à sua perspectiva metodológica que poderá contribuir para 

condução de novas pesquisas que tenham a intencionalidade de analisar 

documentos e propostas curriculares, já finalizados e publicados por outros 
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estados e municípios brasileiros, como também no que se refere ao seu viés 

teórico que poderá ser utilizado como embasamento no processo de 

construção de novas propostas curriculares, bem como para revisão daquelas 

existentes. Em todas essas aplicações, considerando-se, obviamente, o tema 

matemático Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização.  

 Dentre as metodologias de abordagem qualitativa recorremos à 

pesquisa documental. Para Gil (2002, p.45): 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 
bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza 
das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 
fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais 
que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda 
podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.  

O uso da metodologia de pesquisa documental se justifica pela 

necessidade de atender aos objetivos desta investigação que envolve a revisão 

dos aspectos conceituais sobre o eixo Grandezas e Medidas, históricos acerca 

da apresentação deste mesmo tema em currículos prescritos de Matemática e 

principalmente, mediante a premência em analisar fontes primárias - 

documentos e propostas curriculares de Matemática - em resposta à pergunta.  

Consoante Gil (2002), Flick (2009) também se refere às fontes primárias 

como documentos que não receberam nenhum tratamento analítico. Afirma 

que a escolha desses documentos, passíveis de análise, vai além dos seus 

conteúdos, trata-se de um processo que envolve os seus contextos, usos e 

funções.   

Com base nos pressupostos de Gil (2002) e Flick (2009), a BNCC 

(BRASIL, 2017), o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e o Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019) são considerados por nós como fontes primárias, 

constituindo o corpus documental desse estudo.  

Para o desenvolvimento da investigação, elegemos dois procedimentos 

metodológicos frequentemente utilizados no desenvolvimento de pesquisas 

documentais, sendo eles: a pesquisa bibliográfica e a análise de conteúdo. 
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Para Gil (2002, p. 46) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. Severino (2007) de maneira muito semelhante, considera a 

pesquisa bibliográfica como tipo de pesquisa que se realiza a partir de registros 

de estudos anteriores.  

Considerando que a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 

das contribuições de diversas fontes, o uso desse procedimento metodológico 

se justifica pelo fato de permitir a construção da fundamentação teórica da tese 

sobre o eixo Grandezas e Medidas, contribuindo para compreensão acerca de 

sua relevância, características e aspectos conceituais, como também pelo fato 

de permitir desvelar alguns aspectos históricos sobre apresentação do tema 

em currículos prescritos de Matemática. 

Além da pesquisa bibliográfica, também adotamos as contribuições da 

análise de conteúdo.   

Segundo Bardin (2016, p.48) a análise de conteúdo se refere a: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 
permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

Buscamos na análise de conteúdo, a possibilidade de identificar e 

interpretar as características da apresentação do eixo Grandezas e Medidas no 

Ciclo de Alfabetização, nos documentos selecionados para análise de modo a 

configurar a articulação entre as proposições da BNCC (BRASIL, 2017) 

aquelas apresentadas nos currículos da SME-SP e da SEE-SP.  

Uma vez que justificamos a escolha da metodologia e dos 

procedimentos metodológicos, a descrição detalhada sobre o seu 

desenvolvimento será apresentada no texto introdutório dos capítulos 

seguintes. A partir desta organização, os percursos metodológicos adotados 

em cada capítulo, cada qual com o seu objetivo, dão condições de responder à 

pergunta de pesquisa.  
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Assim, portanto, optamos, intencionalmente, por não redigir um capítulo 

específico para metodologia, pois entendemos que nesta pesquisa, 

especialmente, os procedimentos metodológicos se dão no processo de 

construção da pesquisa documental e não, necessariamente, a priori ou a 

posteriori a ela.  

Assim, para não comprometer os detalhamentos ou as minúcias 

inerentes às especificidades da pesquisa bibliográfica e da análise de 

conteúdo, a organização proposta se legitima por garantir o fluxo natural de 

desenvolvimento da investigação, num movimento em que ao mesmo tempo 

que os procedimentos metodológicos são descritos, a pesquisa documental 

também se desenvolve, ganhando “corpo”, “corporificando-se” ao longo do 

processo.   

 

1.3.1.2 Contextos e tema central da pesquisa  

A investigação envolve a relação entre um tema central - Grandezas e 

Medidas - e dois contextos, a saber: currículos prescritos de Matemática e 

Ciclo de Alfabetização.  

Por envolver contextos amplos, dispensamos a necessidade de dedicar 

capítulos específicos para currículos prescritos e Ciclo de Alfabetização. 

Entretanto, mediante a importância de esclarecer o que entendemos sobre 

cada um desses contextos, a seguir tecemos algumas considerações.  

Nesta tese, os estudos de Sacristán (1998, 2000, 2013) fundamentam 

nosso entendimento sobre currículo. Para este autor, o objetivo do currículo 

nasce de interesses maiores advindos dos campos econômicos, políticos, 

sociais, culturais e administrativos até chegar aos condicionamentos escolares, 

ou seja, às diversas ações associadas à sua aplicação em sala de aula. O 

autor denomina esse processo como: objetivação do currículo em seu processo 

de desenvolvimento. 
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A Figura 2 permite identificar quais são as instâncias curriculares 

definidas por Sacristán (2000), que estão presentes nesse processo.   

Figura 2 – Objetivação do currículo em seu processo de 

desenvolvimento. 

 

Fonte: (SACRISTÁN, 2000, p. 105). 

Nesta pesquisa, o foco de análise está concentrado na primeira instância 

curricular, nomeada por Sacristán (2000) como currículo prescrito. Por isso, 

está destacada na Figura 2 com a cor azul.  

O currículo prescrito, comumente denominado como oficial15 é o ponto 

de partida para as demais instâncias curriculares, uma vez que: 

Nele se entrecruzam componentes e determinações muito 
diversas: pedagógicas, políticas, práticas administrativas, 
produtivas de diversos materiais, de controle sobre o sistema 
escolar de inovação pedagógica etc. (SACRISTÁN, 1998, p. 32). 

Se por um lado o currículo escolar não se resume ao currículo prescrito, 

por outro, não podemos desconsiderar suas implicações, tendo em vista que 

suas proposições resultam em desdobramentos importantes no contexto 

                                                           
15 Tanto os PCN (BRASIL, 1997), quanto a BNCC (BRASIL, 2017), conferiram autonomia para 
estados, municípios e o Distrito Federal no processo de construção de seus currículos. 
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educacional, o que justifica a relevância e pertinência dessa instância em 

nosso trabalho.  

Neste estudo, a instância prescrita do currículo é representada pelo 

documento curricular de referência, especificamente, a BNCC (BRASIL, 2017), 

e os respectivos currículos, construídos em atendimento às suas 

recomendações, ou seja, o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e o 

Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019).  

É importante ressaltar que apesar da BNCC (BRASIL, 2017) não se 

enquadrar plenamente em todas as características da instância prescrita do 

currículo, conforme Sacristán (1998, 2000, 2013), não se apresentando, por 

exemplo, processos de ensino e aprendizagem, orientações didáticas e 

fundamentações teóricas, ela é concebida por nós como um currículo prescrito, 

devido à sua função macro, advinda dos campos econômicos, políticos, 

sociais, culturais e administrativos, que antecedem aos condicionamentos 

escolares. 

O outro contexto, inerente à pesquisa, refere-se ao de Ciclo16 de 

Alfabetização. Nos últimos tempos, o EF tem sido a etapa da escolarização 

básica que mais tem sofrido com as intervenções e mudanças advindas das 

políticas públicas educacionais.  

No Brasil, entre os anos 2005 e 2006, houve duas mudanças 

significativas na organização do sistema escolar brasileiro. Sendo a primeira 

relacionada ao ingresso das crianças de seis anos em turmas do 1º ano do EF 

de acordo com a Lei Federal nº 11.114/05 (BRASIL, 2005) e a segunda 

vinculada à ampliação do EF para nove anos, Lei Federal nº 11.274/06 

(BRASIL, 2006).  

                                                           
16 De acordo com o artigo 23º da LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996) A educação básica poderá 
organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar. Dentre as formas de organização da Educação Básica, sugeridas pela LDBEN 
9.394/96 (BRASIL, 1996), a progressão continuada, tem sido comumente adotada por 
diferentes redes de ensino estaduais e municipais do Brasil. 
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 A partir dessas mudanças com o objetivo de qualificar o processo de 

ensino e aprendizagem nos três primeiros anos iniciais do EF, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer CNE/CEB nº4/2008, de 20 

de fevereiro de 2008, orientou que o período destinado ao atendimento às 

crianças de 6 a 8 anos tivesse como foco central a alfabetização.  

Assim, desde então, no Brasil, ações voltadas ao processo de 

alfabetização foram realizadas como por exemplo: a Portaria nº 867, de 4 de 

julho de 2012 (BRASIL, 2012), que instaurou o Pacto Nacional da Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), um compromisso formal assumido pelos governos 

Federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas 

as crianças estivessem alfabetizadas até os oito anos de idade, final do 3º ano 

do EF.  

Desse modo, com base nos documentos apresentados anteriormente, 

compreende-se o Ciclo de Alfabetização como o período ininterrupto de 

desenvolvimento e aprendizagem que perfaz do 1º ao 3º ano do EF.  

Considerando as mudanças e complexidades concentradas nos três 

primeiros anos do EF, entendemos que é um ciclo que merece atenção 

redobrada não só no âmbito das políticas públicas, mas também no contexto 

da Educação Matemática. Afinal, a alfabetização é a fase essencial para 

introduzir conceitos fundamentais para a formação do sujeito que implicam no 

processo de aprendizagem de outros níveis de escolarização, incluindo os 

conceitos matemáticos relacionados ao eixo Grandezas e Medidas.  

Como dito anteriormente, ao longo do Ciclo de Alfabetização, objetiva-se 

garantir às crianças de 6 a 8 anos o processo de alfabetização em Língua 

Portuguesa e Matemática, aspectos que nos levam à necessidade de tecer 

algumas reflexões sobre o conceito de Alfabetização Matemática. Para tanto, 

Machado (1990), Gómez-Granell (2003), Lopes e Nacarato (2009), Vece et. al. 

(2014) e Danyluk (2015) fundamentam o nosso entendimento sobre o termo.  

De acordo com Lopes e Nacarato (2009), as discussões sobre a leitura e 

a escrita nas aulas de Matemática vêm se ampliando significativamente nos 

últimos tempos. Nesse movimento, destacam-se as questões relativas à 
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alfabetização matemática que por sua vez, compreende a relação entre a 

linguagem matemática e o seu respectivo processo de aquisição. 

É importante ressaltar que nosso posicionamento é contrário à Política 

Nacional de Alfabetização PNA (BRASIL, 2019)17, pois compreendemos que o 

termo alfabetização matemática, utilizada nos últimos anos em pesquisas 

acadêmicas brasileiras, não só cumpre a sua função, mas também contribui 

para a compreensão sobre o processo de ensino e aprendizagem da 

linguagem dessa Ciência.  

O referido documento afirma que: 

A expressão “alfabetização matemática”, utilizada por muitos anos 
no Brasil, não cumpre a função de designar o ensino de 
matemática básica. A palavra “alfabetização” deriva de “alfabeto”, 
o conjunto de letras do sistema alfabético. Não se deve, portanto, 
entender alfabetização como sinônimo de aprendizagem inicial, ou 
de conhecimentos básicos, sob o risco de ampliar 
demasiadamente, por uma figura de linguagem, o real significado 
da palavra, criando dúvidas ainda sobre o que de fato seja uma 
“alfabetização matemática” (BRASIL, 2019, p. 24). 

Adiante, fundamentamos, teoricamente, o posicionamento assumido 

nesta investigação.  

Para Gómez-Granell (2003, p. 29), “um dos problemas mais importantes 

que o ensino de matemática tem de enfrentar reside na enorme dificuldade 

que, para alunos e alunas, representa o domínio da linguagem matemática”. 

Para a autora, essa dificuldade se deve ao fato de que, historicamente, o 

ensino da Matemática teve um caráter mais sintático que semântico, ou seja, 

centrado na aplicação de regras e não na compreensão dos seus significados. 

A crescente discussão no cenário nacional sobre a importância da leitura 

e escrita nas aulas de Matemática, bem como, as dificuldades recorrentes no 

processo de ensino e aprendizagem da referida área de conhecimento, 

justificam e legitimam a discussão aqui proposta acerca da alfabetização 

matemática. 

Para Machado (1990, p. 15): 

                                                           
17 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/images/banners/caderno_pna_final.pdf> Acesso em 
15 out. 2019. 
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[...] a Matemática faz parte dos currículos desde os primeiros anos 
da escolaridade, ao lado da Língua Materna. Há um razoável 
consenso com relação ao fato de que ninguém pode prescindir 
completamente de Matemática e, sem ela, é como se a 
alfabetização não se tivesse completado.  

 Evidentemente, foi o tempo em que a escola se preocupava quase que 

exclusivamente com o processo de alfabetização da língua materna. 

Atualmente, “as preocupações que demandam a democratização da leitura e 

da escrita devem ser dirigidas à Matemática” (VECE et. al. 2014, p. 58).  

Acreditamos que apesar da relação de dependência e de reciprocidade 

entre a linguagem matemática e a materna, não podemos desconsiderar suas 

especificidades, tendo em vista que cada linguagem se desenvolve por meio de 

um sistema específico de símbolos e significados.  

Afinal, “considerada como ciência, a matemática mostra-se mediante 

uma linguagem, a qual possui uma disposição convencional de ideias que são 

expressas por signos com significados” (DANYLUK, 2015, p. 26). 

De acordo com Gómez-Granell (2003), a linguagem matemática é 

constituída por características próprias, a saber: 

 é abstrata e geral; tenta abstrair o essencial das relações 
matemáticas, eliminando qualquer referência ao contexto 
ou às situações particulares; 

 é um sistema de sinais autocontido; 
 é rigorosa, precisa e não redundante; 
 exclui intenções, emoções e afetos; 
 é teórica, impessoal e atemporal; 
 sua finalidade fundamental não é de facilitar a 

comunicação, mas a inferência (GÓMEZ-GRANELL, 2003, 
p. 32). 

“Como qualquer sistema linguístico, a ciência matemática utiliza-se de 

signos para comunicar significados matemáticos” (DANYLUK, 2015, p.25). 

Portanto, a leitura e a escrita matemática ocorrem a partir da compreensão e 

da interpretação de signos e das relações implícitas naquilo que 

matematicamente é dito por eles.  

Entendendo a Matemática como uma linguagem, Danyluk (2015) define 

o termo alfabetização matemática de maneira abrangente não o restringindo 
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aos anos iniciais do EF. A autora considera como um processo permanente 

que se estende, inclusive, para o Ensino Superior.  

É possível constatar que, no ensino básico, os estudantes entram 
em contato com os primeiros conceitos de Álgebra, para citar um 
dos ramos da matemática. Da mesma forma, no ensino superior, 
ao se deparar com um texto de Cálculo ou mesmo de Geometria 
Analítica, ou outro, os acadêmicos também necessitam ser 
iniciados na linguagem matemática para que tenham 
compreensão (DANYLUK, 2015, p. 15). 

Se a alfabetização matemática é um processo, “ser alfabetizado em 

matemática, então, é compreender o que se lê e escrever o que se 

compreende a respeito das noções de lógica, de aritmética...” (DANYLUK, 

2015, p. 26). 

Uma vez que o sujeito alfabetizado matematicamente é aquele que 

consegue interpretar a linguagem matemática e representá-la por meio da 

escrita, consideramos nesta pesquisa, que os signos e os significados 

relacionados às medidas fazem parte desse “universo” maior, e como tal, 

possui suas especificidades.  

Compreendidos os contextos da pesquisa, faz-se necessário elucidar os 

pressupostos teóricos que dialogam com a o tema central, ou seja, o eixo 

Grandezas e Medidas. 

Compõem a fundamentação teórica da pesquisa estudos de influência 

nacional e internacional concentradas no âmbito da Matemática e da Educação 

Matemática. Além desses estudos, também são considerados alguns 

documentos e propostas curriculares de Matemática produzidos pela SEE-SP e 

pelo MEC nas décadas de 1970, 1980 e 1990. 

Nesta pesquisa, recorremos às contribuições dos pesquisadores 

brasileiros Moura (1995), Brolezzi (1996), Bellemain e Lima (2002), Morais e 

Teles (2014), Zuin (2017) e Bellemain et. al. (2018). Contamos ainda com os 

contributos dos espanhóis Chamorro (1995, 2003, 2005), Coll e Teberosky 

(2000), Frías et. al. (2008) e Moreno et. al. (2008), dos franceses Rouche 

(1992) e Brousseau (2001), do português Caraça (2003) e do norte americano 

Crease (2013).  
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Os Guias Curriculares propostos para as matérias do núcleo comum do 

ensino de 1º Grau – GC (SÃO PAULO, 1975), A escola de 1º Grau e o 

Currículo – AEGC (BRASIL, 1980), a Proposta Curricular de São Paulo para o 

Ensino de Matemática 1º Grau – PCEM (SÃO PAULO, 1988) – e os PCNM 

(BRASIL, 1997), publicados na década de 1990, compõem a revisão histórica 

sobre os currículos prescritos de Matemática. 

Todos esses autores e suas respectivas obras, bem como os 

documentos curriculares estudados, contribuem, significativamente, para o 

desvelamento do tema Grandezas e Medidas nos contextos descritos 

anteriormente.  

Diferentemente dos currículos prescritos de Matemática e do Ciclo de 

Alfabetização, dada a devida relevância ao tema central desta investigação, 

dedicamos um capítulo exclusivo para o eixo Grandezas e Medidas.  

 

 

1.4 Organização da pesquisa 

A organização da pesquisa, inicialmente, está associada ao seu 

processo de delineamento.  

Ao longo deste primeiro capítulo, vimos que os percursos de sua 

delimitação, deram-se em meio às experiências pessoais, profissionais e 

acadêmicas que situadas num dado contexto histórico e justificadas por meio 

do mapeamento da pesquisa científica brasileira, garantiram o seu sentido e 

relevância.  

Esse estreitamento, porventura, também está diretamente imbricado na 

organização da tese, conforme ilustrado na Figura 3 apresentada na página 

seguinte.  
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Figura 3 – Percursos: da delimitação da pesquisa à organização da tese.  

 

 
Fonte: elaborado pela autora da tese. 
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De acordo com o nosso entendimento, a tese é o produto da pesquisa. 

Conforme representado na Figura 3, a estrutura da tese só pode ser delineada 

quando as intencionalidades da pesquisa forem devidamente definidas, ou 

seja, sua pergunta diretriz, os seus objetivos e proposições metodológicas.  

Sabendo que o fio condutor desta pesquisa documental é a pergunta, 

para respondê-la, dedicamos um capítulo da tese para cada um dos objetivos 

estipulados. Respeitando a natureza de cada um desses objetivos elegemos 

procedimentos metodológicos específicos para atendê-los. Assim, formando 

uma teia de relações e interceptações entre eles, por meio de uma escrita 

crescente e abrangente, as descobertas encontradas em cada capítulo vão 

servindo de subsídios para os posteriores, culminando na resposta à 

investigação.  

Reiteramos que fizemos a opção por organizar a pesquisa dessa 

maneira, prezando pela natureza dos objetivos e dos procedimentos 

metodológicos necessários para atendê-los, bem como ao fluxo natural de 

construção da pesquisa, que de acordo com a nossa percepção enquanto 

pesquisadoras, dá-se ao longo do processo e não à priori ou à posteriori a ele. 

Procuramos ilustrar todas relações na Figura 4, a seguir.  
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Figura 4 – Organização da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da tese. Figura inspirada em Januário (2017, p.39). 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

2.1 Introdução 

Com intuito de atender ao objetivo “Delimitar os referenciais teóricos 

sobre o eixo Grandezas e Medidas” neste capítulo, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica.  

Justificamos a adoção desse procedimento metodológico a partir das 

considerações de Gil (2002).  

De acordo com o autor, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

basicamente por meio da exploração de material já existente, por isso se torna 

praticamente inevitável para qualquer tipo de pesquisa. Além disso, há de se 

considerar que “quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho 

dessa natureza” (GIL, 2002, p. 44). 

Assim, portanto, na escrita deste capítulo, realizamos, uma pesquisa 

bibliográfica sobre o eixo Grandezas e Medidas em que artigos científicos e 

livros foram tomados como fontes para compreensão acerca de seus aspectos 

elementares.  

 

 

2.2 Pesquisa Bibliográfica 

Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvida por 

meio das seguintes etapas: 

a) escolha do tema; 
b) levantamento bibliográfico preliminar; 
c) formulação do problema; 
d) elaboração do plano provisório de assunto; 
e) busca das fontes; 
f) leitura do material; 
g) fichamento; 
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h) organização lógica do assunto; e 
i) redação do texto (GIL, 2002, p. 59-60). 

De acordo com o referido autor, a pesquisa bibliográfica requer a 

formulação de um problema. Uma vez que este capítulo está articulado a uma 

investigação maior cuja pergunta foi definida a priori, optamos por não seguir 

fielmente as mesmas etapas propostas por Gil (2002), elas nos serviram de 

inspiração, garantindo a identidade e originalidade de nosso estudo. 

Figura 5 – Etapas da pesquisa bibliográfica. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora da tese. 

Na etapa de busca de fontes bibliográficas sobre o tema Grandezas e 

Medidas tivemos o cuidado de elencar referências de influência nacional e 

internacional.  

Moura (1995), Brolezzi (1996), Bellemain e Lima (2002), Bellemain et. al. 

(2018), Zuin (2007) e Morais e Teles (2014) representam as referências 

teóricas de renome nacional no cenário da Educação Matemática brasileira.  

Quanto às influências internacionais, contamos com Caraça (2003) de 

origem portuguesa, com o norte americano Crease (2013), franceses Rouche 
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(1992) e Brousseu (2001) e com os espanhóis Chamorro (1995, 2003, 2005), 

Coll e Teberosky (2000), Frías et. al. (2008) e Moreno et. al. (2008). 

Por fim, o capítulo é encerrado a partir da sistematização da pesquisa 

bibliográfica, elencando os seus principais aspectos e as contribuições dos 

autores estudados sobre o eixo Grandezas e Medidas.   

 

 

2.2.1 Relevância e caracterização do eixo Grandezas e Medidas 

Existem algumas razões que justificam a relevância do eixo Grandezas e 

Medidas. Essas razões, por sua vez, estão diretamente relacionadas à sua 

caracterização.  

Situado na confluência entre relações intramatemáticas e 

extramatemáticas, o eixo Grandezas e Medidas se destaca por seu caráter 

intradisciplinar e interdisciplinar. Portanto, o entendimento dessas relações se 

faz necessário. 

Segundo o PISA/OCDE (2012), relações intramatemáticas se referem às 

tarefas que envolvem apenas objetos, símbolos ou estruturas matemáticas que 

não fazem referência à temas externos ao mundo da Matemática. De acordo 

com o mesmo documento, relações extramatemáticas significam tarefas que 

podem ser encontradas no mundo real e que possuem um contexto autêntico 

para o uso da Matemática, que influencia sua interpretação e resolução. 

Também são consideradas situações em que o contexto é hipotético, desde 

que tenha alguns elementos reais e que possa ser resolvido por meio de 

conhecimentos matemáticos. 

Compreendemos o termo intradisciplinar a partir de sua origem 

etimológica. O prefixo intra tem a conotação de “interior”. Assim, definimos 

intradisciplinaridade como a relação entre conteúdos, conceitos ou temas de 
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uma mesma disciplina, área de conhecimento ou Ciência. (RODRIGUES, 

2015). 

Já a interdisciplinaridade, entendemos como um ato de troca entre áreas 

do conhecimento: O prefixo inter dentre os diversos significados que podemos 

lhe atribuir, tem o sentido de “troca”, “reciprocidade” e “disciplina”, de “ensino”, 

“instrução”, “ciência”. “Logo, a interdisciplinaridade pode ser compreendida 

como sendo um ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas ou ciências 

– ou melhor, de áreas do conhecimento” (FERREIRA, M.; in FAZENDA, 2011, 

p. 22). 

Historicamente, as relações do homem com a medida18 influenciaram na 

constituição da própria Matemática como Ciência.  

Alguns referenciais teóricos abordados nesta tese, como Moura (1995), 

Brolezzi (1996), Coll e Teberosky (2000), Bellemain e Lima (2002), Caraça 

(2003), Zuin (2007), Morais e Teles (2014) e Bellemain et. al. (2018), indicam 

que os problemas e as situações cotidianas relacionadas às medidas, 

presentes desde os primórdios das civilizações, favoreceram a origem e 

ampliação dos conhecimentos matemáticos. 

Para Zuin (2007, p.56): 

Desde a Pré-história, a partir do momento que o homem deixa de 
ser nômade, as suas práticas se alteraram. Era preciso entender e 
interferir nos domínios da natureza e se fez presente a 
necessidade de criar um calendário, estabelecer padrões de 
medida que auxiliassem o homem no plantio, colheita e trocas de 
mercadorias. Assim, já na Pré-história, o homem, o pastor, o 
agricultor, demonstrou na sua prática diária, a necessidade de 
medir, uma instância que remonta à origem das civilizações (ZUIN, 
2007, p. 56).  

Subsidiadas pela necessidade da medida, as relações espaciais 

(inerentes à demarcação dos limites de terra para o plantio, construções e 

exploração de objetos físicos); temporais (relacionadas à passagem do tempo 

a partir da observação do céu e de seus elementos, bem como, ao 

acompanhamento do ciclo das estações do ano, condições climáticas para o 

                                                           
18 A palavra medida será apresentada em itálico quando quisermos expressar a sua natureza 
conceitual. Nesses casos, não necessariamente a palavra medida estará atrelada a uma dada 
grandeza.  
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plantio, colheita e sobrevivência); e econômicas (relativas à necessidade de 

um sistema de equivalência de valores para subsidiar as relações comerciais); 

contribuíram para a origem da Geometria e ampliação dos significados de 

Números. 

Para Bellemain et. al. (2018, p.4) “As origens da palavra Geometria (geo 

= terra; metria = medida, ou seja, medir a terra) parecem coincidir com as 

necessidades do dia a dia das civilizações antigas”.  

Caraça (2003) também associa a origem da Geometria às necessidades 

do homem em medir. 

Disseram-me que este rei (Sesóstris) tinha repartido todo o Egipto 
entre os egípcios, e que tinha dado a cada um uma porção igual e 
rectangular de terra, com a obrigação de pagar por ano um certo 
tributo. Que se a porção de algum fosse diminuída pelo rio (Nilo), 
ele fosse procurar o rei e lhe expusesse o que tinha acontecido à 
sua terra. Que ao mesmo tempo o rei enviava mediadores ao local 
e fazia medir a terra, a fim de saber de quanto ela estava 
diminuída e de só fazer pagar o tributo conforme estivesse ficado 
de terra. Eu creio que foi daí que nasceu a Geometria e que 
depois ela passou aos gregos (CARAÇA, 2003, p.32). 

Na trajetória histórica da humanidade, relacionar os conhecimentos 

geométricos concernentes às formas de figuras planas e espaciais, com as 

suas respectivas medições (comprimento, área, volume, capacidade...), 

mostrou-se imprescindível para sobrevivência e evolução de diferentes 

civilizações.  

A medida também tem influência interna à Matemática no que se refere 

à ampliação do conjunto numérico. 

De acordo com Caraça (2003), uma vez que a medida trata de números 

e de relações entre números, para sanar a dificuldade de expressar medidas 

em que existe a impossibilidade da divisão – por exemplo, 11:3 ou 11/3 – faz-

se necessário criar um novo campo numérico, o Campo Racional. 

Presente na gênese histórica dos números racionais, o eixo Grandezas 

e Medidas exerce papel central na construção de seus significados, tendo em 

vista que “escolhida uma unidade, nem sempre a medida de uma grandeza é 
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um inteiro. Na prática, quase sempre as medidas são números racionais não 

inteiros” (MORAIS; TELES, 2014, p.12). 

 Os conhecimentos inerentes à medida permitem que o significado de 

números seja ampliado. Ao medir, o sujeito aprende que os números não 

servem apenas para contar, mas também para expressar uma medida. Nesse 

contexto, as notações numéricas ganham outros sentidos, outros significados19.  

 Mediante as mais variadas conexões do eixo Grandezas e Medidas com 

outros temas matemáticos, fica evidente a sua característica intradisciplinar. 

Sobre este aspecto, podemos afirmar que “do ponto de vista estritamente 

matemático, constitui como suporte de toda a aprendizagem matemática 

fundamental” (CHAMORRO, 1995, p. 35, tradução nossa). 

 A relevância do eixo Grandezas e Medidas também se estende para 

outras Ciências. Bellemain et. al. (2018), corroboram a sua particularidade 

interdisciplinar: 

[...] destacamos as articulações das Grandezas e Medidas com 
conteúdos de outras disciplinas escolares, além da Matemática. 
Ao estudar Biologia, por exemplo, é possível explorar a massa e a 
estatura das crianças, a duração da gestação de animais, o 
cálculo aproximado da área de folhas de árvores etc. No ensino da 
Geografia, é importante explorar a escala de mapas, estimar 
distâncias entre cidades, comparar as áreas de países, entender o 
significado da densidade populacional, entre vários outros 
exemplos (BELLEMAIN et. al., 2018, p.6). 

 As grandezas e medidas também são essenciais para estudo e 

compreensão de temas transversais e emergentes, conforme adverte 

Chamorro (1995, p.33, tradução nossa): 

O conhecimento da medida é essencial para que os alunos 
entendam o que está acontecendo ao seu redor. Assim, a medida 

                                                           
19 Tecnicamente, uma medida é um número que indica uma comparação entre o atributo de um 
objeto (ou situação, ou evento) que está sendo medido e o mesmo atributo de outro objeto que 
servirá como unidade de medida. Para exprimir o resultado da comparação entre grandezas ou 
atributos, o conjunto numérico precisa ser ampliado com os números fracionários e os 
decimais, e um número passa a ter um valor dependendo da grandeza que representa. Assim, 
1 m é diferente de 1 L, embora o algarismo 1 preceda as duas abreviações, do mesmo modo, 1 
m é maior que 50 cm, apesar de 1 ser menor que 50 em valores absolutos, ou no campo dos 
números naturais. (UNESP, S/A, p.26). Disponível em: < 
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/41575/4/01d20t06.pdf> Acesso em 01 mar. 
2020. 
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é o meio de controle por excelência que permitirá interpretar a 
realidade (relações comerciais, leitura de uma imprensa, etc.) e 
críticas baseadas em dados (interpretação de orçamentos pagos, 
taxas de poluição etc.), que proporciona à medida uma ótima 
instrumentação em relação às demais áreas e permite um melhor 
tratamento de eixos transversais como, por exemplo, educação 
para o consumo.  

A forte relevância social confirma as qualidades prática e utilitária do 

tema.  É por meio dos conhecimentos que dispomos sobre as medidas que 

realizamos inúmeras atividades em nosso cotidiano, inclusive aquelas 

relacionadas às práticas profissionais. Por exemplo: a Arquitetura e a 

Engenharia, que necessitam da medida no cálculo das dimensões de um 

prédio; a Gastronomia, que utiliza diferentes instrumentos de medição para 

definir a quantidade de ingredientes no preparo de uma receita; a Medicina, 

que prescreve e acompanha a administração das dosagens de uma medicação 

e do seu tempo de tratamento; e também as Tecnologias, que recentemente, 

têm definido unidades de medida para mensurar o armazenamento de dados 

em computadores, celulares e dispositivos.  

Para Bellemain et. al. (2018, p.3): 

Conteúdos do campo das Grandezas e Medidas estão fortemente 
presentes na vida cotidiana: nas situações de compra e venda 
(valor monetário, massa, capacidade, comprimento etc.), na 
culinária (massa, capacidade, tempo, temperatura etc.), na 
interpretação de notícias veiculadas pela mídia, entre inúmeras 
outras. Também estão presentes em práticas profissionais as mais 
diversas: pedreiros, marceneiros, costureiras, enfermeiros, 
agricultores, arquitetos, engenheiros, por exemplo, lidam o tempo 
todo com medidas de grandezas. Além disso, as crianças e jovens 
usam ampulheta e cronômetro em alguns jogos de tabuleiro, 
medem distâncias (por exemplo, nos jogos com bolinha de gude e 
na demarcação de terrenos para jogar queimado, futebol ou barra 
bandeira), medem ângulos e comprimentos para fabricar pipas etc. 

Em pleno século XXI, rodeados por diferentes sistemas e instrumentos 

de medida, do ponto de vista prático, estabelecemos uma relação 

“automatizada” com a medida. O homem contemporâneo desfruta de um 

momento histórico privilegiado em que nunca foi tão prático lidar com medidas 

de grandezas diferentes.  

Um mundo sem os conhecimentos que dispomos sobre a medida, 

certamente, seria conduzido por relações humanas extremamente confusas e 

restritas, permeadas de dúvidas e desconfianças. Isso faz com que a “história 
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da mensuração seja uma das manifestações mais espetaculares da 

globalização” (CREASE, 2013, p.13).  

Aliás, a forte influência no processo de globalização mundial, também 

ratifica a relevância do tema Grandezas e Medidas. 

A expansão dos mercados nacionais e internacionais foi um 
incentivo para que os governos centrais insistissem em medidas 
definidas de comum acordo e em controle a sua supervisão. “A 
equalização e padronização dos pesos e medidas”, escreve o 
economista Stanislas Hoszowski, está em relação direta com a 
amplitude das relações de troca (comércio) entre determinados 
territórios (CREASE, 2013, p.41). 

A medida é uma criação humana, pois a natureza nunca foi capaz de 

fornecer instrumentos de medidas convencionais (como réguas, balanças, 

termômetros, relógios...) que atendessem às necessidades do homem. Por 

outro lado, por trás de todos esses aparatos, há uma estrutura conceitual 

complexa.  

Nesse sentido, concordamos com Crease (2013) quando afirma que 

apesar do aspecto prático/utilitário ter motivado a construção e evolução dos 

instrumentos de medida e de seus respectivos sistemas de mensuração, os 

conceitos subjacentes a ela são de difícil compreensão para o cidadão comum, 

reforçando a necessidade de seu entendimento conceitual. 

 

 

2.2.2 Aspectos conceituais 

Com intuito de compreender os aspectos conceituais elementares 

inerentes ao eixo Grandezas e Medidas, daremos sequência ao capítulo.  

É importante ressaltar que a intenção aqui proposta não consiste em 

esquadrinhar e/ou abordar todos os conceitos atrelados ao tema Grandezas e 

Medidas, até mesmo porque, devido à sua abrangência, seria quase que 

impossível. O propósito consiste em aprofundar dois conceitos base, 



60 
  

 

 

imprescindíveis para a estrutura conceitual do eixo, sendo eles: grandezas 

contínuas e medidas.  

 

 

2.2.2.1 Grandezas contínuas 

Apesar da ideia de grandeza ser uma das mais básicas do 

conhecimento humano, sua definição é acompanhada de divergências.  

Rouche (1992) e Brousseau (2001) afirmam que o conceito de grandeza 

envolve a articulação entre os aspectos práticos e científicos. Entretanto, pelo 

fato de a grandeza estar presente em diferentes situações e circunstâncias 

cotidianas, as relações práticas costumam sobressair aos conceitos científicos. 

Rouche (1992) adverte que a confusão entre esses dois planos - realidade 

cotidiana e matemática – pode causar obscuridades e erros conceituais. 

Moura (1995), Brolezzi (1996), Bellemain e Lima (2002) sugerem que a 

definição do conceito de grandeza se inicie pela distinção entre os pares de 

termos discreto e contínuo, que fazem referência a duas ações elementares da 

Matemática: contar e medir. 

Para Brolezzi (1996, p.1) “Discreto é aquilo que exprime objetos 

distintos, que se revela por sinais separados, que se põe à parte. Contínuo é o 

que está intimamente unido a outra coisa (ter junto, manter unido, segurar)”. 

Nessa perspectiva, grandeza se refere a tudo aquilo que pode ser 

contado ou medido. Enquanto as grandezas discretas são consideradas 

contáveis, as grandezas contínuas, por não permitirem uma contagem direta / 

imediata, são passíveis de medida.  

Existem, como sabemos, certas grandezas chamadas contáveis, 
que são objeto de contagem, como o número de livros em uma 
prateleira. Outro tipo de grandezas é formado por aquelas 
quantidades que são passíveis de medida, como a largura desta 
folha de papel em que escrevo, ou o peso de uma caneta. O 
primeiro tipo de grandezas é chamado discreto. Grandezas 
discretas são as que prestam a contagem. Já o segundo tipo é 
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chamado contínuo que se refere às medidas (BROLEZZI, 1996, 
p.1). 

Há uma relação significativa entre o discreto e o contínuo com os termos 

quantidade e qualidade. As grandezas discretas estão relacionadas à 

quantidade de objetos exigindo o procedimento de contagem; já as grandezas 

contínuas envolvem o processo de quantificação das qualidades dos objetos 

por meio do procedimento de medida.  

Por extrapolar as características visuais – objetivas – que são facilmente 

perceptíveis – como é o caso da quantidade, a identificação de uma 

determinada qualidade, passível de medida, por envolver fatores subjetivos, 

constitui-se num processo mais complexo.  

Para Moura (1995, p. 49) a grandeza contínua é “algo comum aos 

objetos”, ou seja, uma característica que pode ser medida.  

Para Frías et. al. (2008) o processo de assimilação de uma grandeza 

contínua, num primeiro momento, corresponde à percepção de uma qualidade, 

distinguindo o atributo que se deseja; trata-se, portanto de perceber que no 

objeto existe uma determinada qualidade sobre outras que podemos percebê-

la.  

Apesar das considerações de Moura (1995) e Frías et. al. (2008) 

convergirem, Coll e Teberosky (2000, p. 123) alertam que “nem todas as 

qualidades de um objeto são grandezas contínuas”, ou seja, nem todas as 

qualidades são passíveis de medida. 

Brolezzi (1996) e Frías et. al. (2008) advertem que a percepção das 

qualidades dos objetos está associada, basicamente, a duas habilidades: 

1) Identificar uma determinada característica;  

2) atribuir um adjetivo a essa mesma característica. 

Ao explorar uma maçã, por exemplo, podemos identificar algumas de 

suas características - como cor, tamanho e sabor - e atribuir adjetivos a essas 
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mesmas características – a fruta pode ser verde ou vermelha, grande ou 

pequena, azeda ou doce.  

A análise qualitativa, apesar de se apresentar como algo simples, 

envolve a articulação de conhecimentos culturais (convenções e padrões), 

matemáticos (tamanhos, formas etc.) e linguísticos (adjetivos e advérbios).  

Perceber e discernir qualidades de um objeto é um processo subjetivo, 

pois requer a articulação de diferentes conhecimentos e experiências pessoais. 

Por isso, algumas qualidades podem ser mais evidentes para determinados 

sujeitos do que para outros. 

De acordo com Frías et. al. (2008), por se referir a tudo aquilo que pode 

ser medido, a grandeza contínua está dissimulada no discernimento de dois 

tipos de qualidades, sendo elas: extensivas e intensivas.   

Se você descrever uma variedade de laranjas, pode fazê-lo 
mencionando algumas de suas qualidades ou propriedades: elas 
pesam 25 kg, custam 10 euros, são laranjas de suco, etc. 
Juntando dois sacos como referido em um único, este último tem 
algumas propriedades que variaram em relação ao primeiro (pesa 
50 kg, custa 20 euros) e outros que permanecem os mesmos (são 
laranjas de suco). As qualidades que variaram (peso e preço) são 
qualidades extensivas, elas mudam quando combinamos os 
objetos físicos, comportando-nos aditivamente (A + A = 2A); No 
entanto, a qualidade da laranja não mudou, esta é uma qualidade 
intensiva e comporta-se independentemente (A + A = A) da união 
física dos objetos (FRÍAS et. al., 2008, p. 478, tradução nossa). 

 “De maneira semelhante aos números, as qualidades extensivas, 

inerentes às grandezas contínuas, possuem propriedades matemáticas” 

(FRÍAS et. al. 2008, p. 479, tradução nossa) suscetíveis de aumento e 

diminuição. É importante destacar que ambas propriedades são mencionadas 

por todos os autores abordados em nosso estudo. 

A capacidade de aumento e/ou diminuição de uma grandeza contínua 

depende de sua natureza e da situação em que se faz necessária, de modo 

que esse processo fique mais evidente para algumas grandezas contínuas do 

que para outras. Por exemplo: podemos acompanhar a variação da 

temperatura, o seu aumento e diminuição, por meio de nossos sentidos táteis; 

ou quando compramos carne no açougue e pedimos para o açougueiro retirar 
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ou acrescentar carne na bandeja, estamos interferindo no aumento ou na 

diminuição da massa do alimento.  

Além de serem suscetíveis a alterações (aumento e diminuição) as 

qualidades extensivas também possuem outras duas propriedades 

matemáticas: a comparação e a ordenação. 

O princípio comparativo estabelece uma relação de igualdade e/ou 

desigualdade, conceitos matemáticos, que nos levam atribuir termos como 

“mais que, menos que, maior que, menor que, tão como, tanto quão...”.  

A ordenação, por sua vez, procede à comparação. Após comparar uma 

determinada qualidade extensiva, comum aos objetos, por meio da relação de 

igualdade e/ou desigualdade, é possível organizá-los numa determinada ordem 

que pode ser crescente ou decrescente. 

Assim, a partir da articulação e das inferências construídas nesta 

pesquisa bibliográfica, definimos grandezas contínuas como qualidades 

extensivas dos objetos, acontecimentos e/ou fenômenos constituídas por 

propriedades matemáticas – comparação, ordenação, aumento e diminuição – 

cuja quantificação só é possível por meio da medida (ROUCHE, 1992; 

MOURA, 1995; BROLEZZI, 1996; COLL E TEBEROSKY, 2000; BROUSSEAU, 

2001; BELLEMAIN e LIMA, 2002; FRÍAS et. al., 2008).  

Enquadra-se na definição anterior as grandezas fundamentais20 

comprimento, massa, capacidade, tempo, valor e temperatura. Grandezas 

contínuas historicamente contempladas no eixo Grandezas e Medidas em 

documentos e propostas curriculares de Matemática dos Anos Iniciais do EF. 

Considerando as imbricações das grandezas contínuas com a medida, 

prosseguimos com o aprofundamento sobre o conceito de medida. 

 

                                                           
20 De acordo com Silva e Lousada (2001) grandezas fundamentais são aquelas que se definem 
por si mesmo (comprimento, massa, capacidade, tempo e etc.); enquanto as grandezas 
derivadas se originam a partir das fundamentais, como a velocidade que envolve relações 
entre tempo e distância. 
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2.2.2.2 Medida 

Assim como a grandeza, a medida também está situada entre a 

realidade cotidiana e o plano conceitual. Contudo, conforme Rouche (1992), 

Chamorro (1995), Brousseau (2001) e Bellemain e Lima (2002) o caráter 

prático da medida também tem se sobressaído ao matemático. 

Para Chamorro (1995, p.31-32, tradução nossa): 

A medida certamente contém muitos paradoxos. Como todo 
mundo acaba sabendo como medir grandezas, há uma tendência 
de pensar que é um tópico fácil: práticas de medição são usadas 
desde os tempos antigos e, portanto, seus ensinamentos não 
devem causar muitos problemas. Um dos erros do professor 
consiste justamente em acreditar que tudo o que vem da cultura é 
fácil para o aluno. Se analisado do ponto de vista matemático, o 
conhecimento por trás dele corresponde, no entanto, a conceitos 
refinados e complexos que não têm mais de um século de 
existência. 

De acordo com Bellemain e Lima (2002) apesar da pertinência da 

afirmação apresentada nos PCNM (1997, p.129) de que “a comparação de 

grandezas de mesma natureza é que dá origem à ideia de medida” evidenciam 

que a relação entre comparação e medida é insuficiente para a sua construção 

conceitual.  

Quando se afirma que medir grandezas é a mesma coisa que 

estabelecer uma comparação entre elas, não se considera a possibilidade de 

comparar grandezas de mesma natureza sem ter que necessariamente medi-

las. Pode-se, por exemplo, comparar a altura de duas crianças por meio de 

uma comparação direta, identificando qual é mais alta ou mais baixa, sem a 

necessidade de saber quantos centímetros de altura cada criança tem.  

Desse modo, “as comparações que envolvem apenas as relações maior, 

menor ou igual entre duas grandezas não requerem necessariamente o 

emprego de medidas” (BELLEMAIN; LIMA, 2002, p. 66). Isso ocorre porque a 

comparação nem sempre exige uma representação quantitativa (FRÌAS et. al., 

2008). 
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Rouche (1992) afirma que a maioria das pessoas não domina o 

significado de medida. Isso ocorre porque, socialmente, tem sido resumida à 

leitura de um número, comprometendo a sua compreensão conceitual. Para o 

autor, a representação numérica da medida oculta a operação de medir, ou 

seja, não faz transparecer todos os processos de medição necessários para 

chegar a tal resultado. 

Esse fenômeno recebe o nome de “aritmetização da medida” 

(CHAMORRO, 1995, p.34, tradução nossa). Para a autora, esse fenômeno 

consiste no fato de o acesso à medida ser feito por meio de instrumentos 

numéricos (balanças digitais, medições de comprimentos usando raios laser e 

dentre outros...) substituindo as grandezas por números, perdendo de vista a 

estrutura topológica conceitual. 

Digamos de passagem, que o uso cultural de instrumentos de 
medição tecnologicamente sofisticados, está até agora distante do 
entendimento não apenas dos alunos e professores do ensino 
fundamental, mas de uma grande população, colocando um sério 
problema de natureza geral na escolaridade obrigatória 
(CHAMORRO, 1995, p.34, tradução nossa). 

 
 

Se a medida não se reduz à comparação de grandezas contínuas de 

mesma natureza, bem como, não se restringe a uma representação numérica, 

qual é a sua definição? Como os autores desta pesquisa bibliográfica a 

definem? Como compreendemos o termo? 

Iniciamos a compreensão conceitual a partir da distinção entre as 

palavras medida e medir, uma vez que a primeira se constitui num substantivo 

primitivo e a segunda em seu derivado. Apesar de na literatura serem 

apresentadas como correlatas, não podemos confundi-las.  

Compreendemos que a medida se refere a uma ideia matemática, 

enquanto, medir representa uma ação, um procedimento. 

Para Rouche (1992, p. 2), “Quantidades e medidas pertencem a noções 

distintas e a teoria da medição é construída sobre a relação dessas noções”. 

Para Brolezzi (1996, p.8), “A medida é, assim, pelo menos tão antiga 

quanto à contagem”. Em sua pesquisa, afirma que na história da humanidade, 
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bem como no processo de desenvolvimento humano, antes mesmo de o sujeito 

adquirir a habilidade de quantificar, observa e explora as qualidades dos 

objetos, evidenciando que o conceito de medida antecede ou ocorre de 

maneira concomitante à contagem.   

Para o autor “a ideia de medida, do ponto de vista conceitual, é muito 

mais sofisticada que a ideia de contagem” (BROLEZZI, 1996, p.7). 

Desse modo, conceituamos medida com base nas definições de Moura 

(1995), Coll e Teberosky (2000) que dentre as referências estudadas, julgamos 

apresentar uma compreensão mais clara e concisa para o termo, distinguindo 

os aspectos conceituais dos procedimentais. 

Para Coll e Teberosky (2000), medida se refere à quantidade de uma 

determinada qualidade presente nos fenômenos, objetos e acontecimentos da 

nossa realidade.  

De maneira semelhante, Moura (1995, p.44) afirma que “medida é a 

forma de expressar quantitativamente acontecimentos, fenômenos, objetos de 

nossa vida diária”.  

Ambas as definições corroboram a inferência sobre o conceito de 

medida. Se assumimos as grandezas contínuas como qualidades extensivas 

dos objetos, acontecimentos e/ou fenômenos constituídas por propriedades 

matemáticas cuja quantificação só é possível por meio da medida, logo a 

medida se refere à quantidade de uma determinada grandeza contínua.  

[...] Cada corpo tem seu comprimento, seu peso, seu volume, etc. 
E se diz: o peso desta caixa é uma quantidade; o volume desta 
caixa é outra quantidade; o peso de uma mosca e o volume de um 
dedal são também quantidades: ou seja, cada comprimento, cada 
peso, etc. é uma quantidade. Mas enquanto o peso de uma caixa 
e o de uma mosca são quantidades comparáveis, ou seja, que se 
pode estabelecer entre eles relações de igual, maior ou menor, um 
peso e um volume não são comparáveis. As quantidades 
comparáveis são chamadas homogêneas, e se diz também que 
são quantidades de uma mesma grandeza, e costuma-se designá-
las com o mesmo nome da grandeza (BELLEMAIN e LIMA APUD 
PASTOR, 2002, p. 66). 

Observa-se, portanto, a implicação da comparação no conceito de 

medida. A citação nos esclarece que a quantificação de uma determinada 
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qualidade só é possível com grandezas de mesma natureza. Dessa maneira, 

fica claro que a comparação é a propriedade matemática que dá origem ao 

conceito de medida e não, necessariamente, o conceito em si.   

Para chegar à quantidade de uma determinada qualidade extensiva, ou 

seja, à sua medida, faz-se necessário medir.  

Para Moura (1995, p. 116) “a operação de medir consiste em discretizar 

o contínuo”. Ainda que na prática esse processo aconteça de maneira 

automática, a medição de uma qualidade extensiva se desenvolve por meio de 

procedimentos que variam de acordo com a natureza de cada grandeza 

contínua. Por isso, entendemos que diferentemente da maneira como é 

apresentado na literatura, esses procedimentos não podem ser generalizados. 

Para medir é preciso saber previamente o que se mede (FRÍAS et. al., 

2008). Por essa razão é necessário, primeiramente, identificar uma qualidade 

extensiva, que se queira medir, dentre outras presente em um fenômeno, 

objeto, acontecimento e/ou pessoa. Entretanto, o processo de discretização 

difere de uma grandeza para outra de acordo com a sua natureza. Por isso, 

nesta pesquisa entendemos que o processo de medição é relativo21. 

No caso de algumas grandezas (comprimento e capacidade), por 

exemplo, é preciso estabelecer uma unidade de medida padrão e a partir de 

uma relação biunívoca – termo a termo, um a um – de “quantos cabem”, contar 

quantas vezes a unidade de medida menor cabe na maior. Nessa relação a 

unidade de medida consiste num termo comparativo. 

No processo de discretização de grandezas como essas (comprimento e 

capacidade) “na ação de medir deve manter uma certa regularidade, que se 

manifesta por repetir o “objeto-medidor”, idêntico a si mesmo, tantas vezes 

quanto for necessário”. (MOURA, 1995, p.154). 
                                                           
21 De acordo com o Dicionário Online de Português a palavra relativo é um adjetivo. Dentre os 
significados apresentados o que melhor expressa o sentido ao qual nos referimos é “Que não 
tem caráter único ou absoluto; que possuí uma relação de dependência ou subordinação”. 
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/relativo/> Acesso em: 15. Mar. 2020. Assim, nesta 
investigação, consideramos que o processo de discretização das grandezas contínuas não é 
único, pois existe uma relação de dependência entre grandeza (sua natureza e características) 
e os procedimentos adequados para sua medição.  
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Já para outras grandezas, essa relação biunívoca de comparação termo 

a termo pode não ser, necessariamente, explícita – como no caso da grandeza 

massa – ou até mesmo possível – por exemplo, para medir a grandeza 

temperatura.  

Por meio desses breves exemplos, identificamos outra característica 

importante do eixo Grandezas e Medidas: apesar de concentradas num mesmo 

eixo matemático, o processo de discretização, ou seja, de medição das 

grandezas é relativo, difere de uma grandeza para outra.  

Para medir se faz necessário estabelecer uma unidade de medida 

padrão. Este é um procedimento necessário para a medição de todas as 

grandezas, independentemente de sua natureza, o que dificulta é que para 

algumas grandezas essa unidade de medida padrão é mais explícita 

(comprimento, capacidade e valor) do que para outras (tempo, temperatura e 

massa). 

A definição da unidade de medida padrão, por sua vez, pode ser 

realizada por meio de estratégias pessoais ou de instrumentos de medição 

convencionais. 

Ao identificar a unidade de medida padrão, é por meio dela que vai se 

chegar ao total da qualidade, passando-se para a sua representação numérica. 

Esse número, por sua vez, dependerá, “obviamente, da unidade padrão 

estabelecida”.  (FRÍAS et. al., 2008, p. 90, tradução nossa). 

O processo de medição não depende do atributo mensurável: 
escolhe-se uma unidade adequada, compara-se essa unidade 
com o objeto que se deseja medir e finalmente, computa-se o 
número de unidades obtidas. Além disso, a unidade deve ser da 
mesma espécie do atributo a ser medido e sua escolha é 
arbitrária. São critérios de escolha: a adequação da unidade, em 
função do tamanho do objeto e da precisão que se pretende 
alcançar. Quanto maior o tamanho da unidade, menor é o número 
de vezes que se utiliza para medir um objeto (BELLEMAIN e 
LIMA, 2002, p. 68).  

A representação da medida requer a mobilização de conhecimentos 

numéricos. No processo de quantificação das grandezas discretas geralmente 

o resultado é um número inteiro – por exemplo: o número de carros num 
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estacionamento. Já no procedimento de medição das grandezas contínuas a 

representação da medida pode ser um número não inteiro.   

Observa-se, portanto que a representação da medida envolve a 

articulação entre conhecimentos que abrangem diferentes conjuntos numéricos 

(número natural, racional e irracional). Além de estar atrelada ao uso de um 

vocabulário específico capaz de nomear a unidade de medida, seja ela 

convencional (por exemplo, metro, litro, hora, real e etc.) ou não (por exemplo, 

pés, polegadas, passos e etc.). 

Chamorro (1995) denomina “número-medida” o par que consiste em um 

número e uma unidade de medida – por exemplo: 3 cm. Para a autora, refere-

se a uma representação importante que fornece informações sobre a 

quantidade, o sistema de referência e a unidade de medida. 

Em síntese, o processo de medir se dá por meio das seguintes 

habilidades:  

1. Identificar a qualidade extensiva que se queira medir;  

2. quantificar a qualidade extensiva, elegendo uma unidade de medida de 

mesma natureza (convencional ou não). Esse processo envolve também 

a escolha de um instrumento de medida adequado (convencional ou 

não); 

3. representar numericamente o resultado; 

4. nomear (convencionalmente ou não) a unidade de medida utilizada para 

quantificar a qualidade extensiva.   

Exemplificamos o processo inerente à ação de medir por meio do 

esquema apresentado na Figura 6: 
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Figura 6 – Habilidades envolvidas no processo de medição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora da tese. 

A Figura 6 apresenta as habilidades necessárias para o processo de 

medição. Observa-se, primeiramente, a evidente articulação entre noções 

sobre o eixo Grandezas e Medidas e de outro eixo matemático (Números). 

De acordo com Moura (1995), o processo de aprendizagem da medida 

não se restringe ao enfoque cognitivo, pois trata-se de uma construção que se 

dá a partir da articulação entre os aspectos práticos (habilidades) e conceituais 

(conhecimentos).  

Considerando que medir implica uma série de conhecimentos por parte 

daquele que mede uma dada grandeza, conjecturamos que apesar do 

processo de medição exigir as mesmas habilidades (identificar, quantificar, 

representar e nomear), os conhecimentos necessários para colocá-las em 

prática, ou seja, para responder às perguntas (“O que medir? Como medir? 

Que número? Qual unidade de medida?”) se modificam de uma grandeza para 

outra. Isso se dá devido às especificidades da natureza de cada grandeza 

contínua.  

 Ao eleger uma determinada qualidade extensiva de um objeto para 

medir, faz-se necessário responder às perguntas a partir da mobilização de 

conhecimentos sobre as suas particularidades. 

Exemplo: 

 

 
O que medir? 

 

 
Identificar 

 
Como medir? 
Qual unidade de 
medida? 
Qual instrumento de 
medida? 

 

 
Quantificar 

 
Que número? 
 
 
 

 

 
Representar 

 
 
 
Qual unidade de 
medida? 

 
Nomear 
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● O que medir?  

Comprimento de uma corda. 

● Como medir?  

Unidade de medida não convencional: Palmo. 

Instrumento de medida não convencional: Corpo humano (mão).  

Unidade de medida convencional: Centímetros. 

Instrumento de medida convencional: Trena. 

● Que número? 

Número natural ou racional. 

● Qual unidade de medida? 

Unidade de medida não convencional: Palmo. 

Unidade de medida convencional: Centímetros. 

 Se alterarmos a grandeza contínua a ser mensurada, por exemplo, a 

massa dessa mesma corda, as respostas às mesmas perguntas também serão 

alteradas.  

Apesar do exemplo ser simples, o fato de responder às perguntas em 

detrimento da qualidade extensiva que se queira medir, ajuda a esclarecer 

alguns entraves.  

Primeiramente, evidencia que ao medir, medimos a qualidade extensiva 

do objeto e não necessariamente o objeto em si. O segundo aspecto mostra 

que um único objeto ou fenômeno pode apresentar mais de uma qualidade 

extensiva, ou seja, de uma grandeza contínua. E por fim, elucida que nem 

todos os objetos possuem as mesmas qualidades extensivas.  

 Contudo, ainda que as habilidades necessárias para o processo de 

medição de grandezas contínuas de naturezas diferentes sejam as mesmas, os 
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conhecimentos necessários para a execução desse processo se modificam de 

uma grandeza para outra. Portanto, o fato de um determinado sujeito medir 

comprimentos, por exemplo, não significa que saiba medir grandezas de 

qualquer tipo.   

 Nesta etapa da pesquisa bibliográfica, identificamos que apesar das 

grandezas contínuas fundamentais serem contempladas em um mesmo eixo 

temático, de apresentarem propriedades matemáticas generalizáveis e de 

compartilharem as mesmas habilidades para o processo de medição, possuem 

sutilezas conceituais que as diferenciam umas das outras. 

 Por isso inferimos que além das características intradisciplinar, 

interdisciplinar e transversal, a complexidade do eixo Grandezas e Medidas 

também se concentra na diversidade de seus aspectos conceituais. Portanto 

convém agregar neste estudo uma característica que embora abordada na 

literatura, até então não havia sido adjetivada: referimo-nos à característica 

multíplice22. A particularidade multíplice, por ser diversa e relativa, leva-nos a 

assumir a medida como um conceito subordinado à natureza da grandeza 

contínua, o que implica na compreensão da totalidade do eixo e suas partes. 

 

 

2.3  Sistematização da pesquisa bibliográfica  

Iniciamos a pesquisa bibliográfica com o objetivo de “Delimitar os 

referenciais teóricos sobre o eixo Grandezas e Medidas”. Este propósito foi 

atendido a partir da articulação entre os estudos nacionais, internacionais e de 

nossas interpretações sobre eles. 

Cabe destacar que a escrita deste segundo capítulo foi morosa, o 

processo de produção passou por idas e vindas, avanços e recuos, 

interrupções e retomadas de modo a contemplar somente os aspectos 

                                                           
22 De acordo com o Dicionário Online de Português a palavra multíplice é um adjetivo. Significa 
“que não é único ou que se manifesta de vários modos; complexo; variado”. Disponível em: < 
https://www.dicio.com.br/multiplice/> Acesso em: 26. Abr. 2020.  
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essenciais. Associamos essa dificuldade às características inerentes ao tema 

central de investigação.  

Neste capítulo, o estudo dos referenciais teóricos permitiu identificar a 

potencialidade de cada um para a pesquisa.  

Em vista disso, Zuin (2007) e Crease (2013) contribuem sobre os 

aspectos históricos da origem do eixo Grandezas e Medidas. Os estudos de 

Rouche (1992), Brousseau (2001) e Caraça (2003) colaboram para 

compreensão conceitual do tema a partir de suas implicações para a área de 

Matemática e vice-versa. Já Moura (1995), Brolezzi (1996), Bellemain e Lima 

(2002), Bellemain et. al. (2018) auxiliam a situar o desenvolvimento do tema 

matemático no âmbito brasileiro. E, por fim, mas não menos importante, 

Chamorro (1995, 2003, 2005), Coll e Teberosky (2000), Frías et. al. (2008) e 

Moreno et. al. (2008) permitem o aprofundamento acerca das especificidades 

das grandezas contínuas. 

As principais contribuições dos autores adotados nesta fundamentação 

teórica, cada qual em sua especificidade, servirão de subsídios para a análise 

dos currículos prescritos de Matemática num movimento de retomada (e/ou 

ampliação, quando necessário) dos conceitos relacionados ao eixo Grandezas 

e Medidas.  

Neste item, convém salientar também um importante aspecto 

identificado no decorrer da pesquisa bibliográfica. Além de intradisciplinar, 

interdisciplinar e utilitário o eixo Grandezas e Medidas também é multíplice.  

Notamos que até então, esta importante característica, embora 

contemplada implicitamente pela literatura, não havia sido nomeada quanto 

particularidade. Entretanto, inferimos que esta característica é fundamental, 

pois ela interfere na compreensão do eixo Grandezas e Medidas como um 

tema matemático composto por um conjunto diverso de grandezas. Nessa 

perspectiva, os aspectos conceituais e procedimentais da medida, 

subordinados à natureza de cada grandeza contínua, não são únicos, mas sim, 

diversos e relativos. 
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Nesse sentido, ponderando-se a caracterização e relevância do eixo 

Grandezas e Medidas, faz-se necessário desvelar os aspectos históricos sobre 

a sua apresentação em currículos prescritos de Matemática.  
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO HISTÓRICA SOBRE O EIXO 

GRANDEZAS E MEDIDAS EM CURRÍCULOS DE MATEMÁTICA 

3.1 Introdução 

Neste terceiro capítulo o objetivo consiste em “Desvelar aspectos 

históricos relacionados à caracterização do eixo Grandezas e Medidas em 

currículos prescritos de Matemática”.  

Sendo esta pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo documental, a 

sua natureza requer esse viés histórico.  

É importante ressaltar que no capítulo anterior, ao construir a 

fundamentação teórica, identificamos que os autores brasileiros, em sua 

maioria, se referem à publicação dos PCNM (BRASIL, 1997) como marco de 

origem acerca da apresentação do eixo Grandezas e Medidas nos currículos 

de Matemática, confirmando-nos a necessidade de compreender o cenário 

anterior à década de 1990. 

Para a revisão histórica do tema de investigação, demos continuidade à 

pesquisa bibliográfica como procedimento metodológico.  

 

 

3.2  Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica não se limita ao aprofundamento ou a cobertura 

ampla de um determinado objeto de investigação, ela também é imprescindível 

para a realização de estudos históricos.  

Para Gil (2002, p.45), “em muitas situações não há outra maneira de 

conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos”.  
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Considerando que o objetivo subjacente a este capítulo envolve um viés 

histórico, a pesquisa bibliográfica, por atender a intencionalidade de 

investigação, se apresenta como procedimento metodológico ideal. 

Para dar início à revisão histórica, tomamos como ponto de partida a 

PCEM (SÃO PAULO, 1988)23, elaborada pela CENP (Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas). A escolha se deu uma vez que este 

documento, publicado anteriormente aos PCNM (BRASIL, 1997), já propunha 

exclusividade ao tema Medidas24 servindo de embasamento para o primeiro 

documento curricular de referência nacional. 

Por meio das bibliografias consultadas e indicadas ao final da PCEM 

(SÃO PAULO, 1988), identificamos as influências curriculares utilizadas para 

sua construção.  Tivemos acesso a algumas dessas referências, pouquíssimas, 

mas suficientes para detectar outros dois documentos nos quais permitiram 

construir um pequeno recorte histórico sobre o tema.  

Organizamos esse recorte da seguinte maneira: documentos cuja 

publicação ocorreu nas décadas de 1970 e 1980, período que vigorava a Lei Nº 

5.692/71; e os PCNM (BRASIL, 1997), marco importante para a década de 

1990 no Brasil, produzidos em atendimento a LDBEN 9.394/96.  

Para elucidar o recorte histórico abordado neste estudo25, a seguir 

apresentamos a organização desses documentos por meio da representação 

de uma linha do tempo. 

 

 

                                                           
23 Nossos sinceros agradecimentos ao Prof. Dr. Ruy Cesar Pietropaolo por nos disponibilizar o 
material. 
24 Escrita conforme apresentada no documento. 
25 Para melhor compreensão do contexto histórico de produção de propostas curriculares no 
Brasil, em especial, no Estado de São Paulo, recomendamos a leitura do artigo “Célia Maria 
Carolino Pires: uma educadora matemática e suas reflexões sobre propostas curriculares”. O 
artigo apresenta uma narrativa detalhada e preciosíssima sobre o tema, realizada a partir da 
voz da saudosa Profa. Célia Carolino. Artigo disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v33n63/1980-4415-bolema-33-63-0411.pdf > Acesso em 04 
mar. 2020. 



77 
  

 

 

Figura 7 – Documentos curriculares abordados na pesquisa bibliográfica 

sobre o eixo Grandezas e Medidas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Alguns pesquisadores hão de considerar que documentos dessa 

natureza não se constituem fontes bibliográficas. Todavia, concordamos com 

Gil (2002) de que essa classificação é possível, considerando que impressos 

diversos também podem ser assim categorizados.  

Tendo em vista que o propósito é de estudar esses documentos, nesta 

parte da pesquisa bibliográfica, fizemos uma breve descrição, utilizando 

excertos extraídos dos próprios materiais na forma de figuras, quadros e 

citações diretas a fim de apresentar suas intencionalidades gerais e 

proposições para o ensino de Matemática com enfoque no eixo Grandezas e 

Medidas nos anos iniciais do EF26.  

                                                           
26 Referimo-nos aos anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando a nomenclatura 
utilizada no período de produção da tese, conforme a organização do Ensino Fundamental de 
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3.2.1 Documentos curriculares produzidos pela SEE-SP e pelo MEC nas 

décadas de 1970 e 1980 

Num contexto histórico marcado pela reorganização da escola 

fundamental obrigatória de oito anos no Brasil, os GC (SÃO PAULO, 1975), o 

AEGC (BRASIL, 1980) e a PCEM (SÃO PAULO, 1988) foram elaborados em 

atendimento à Lei Nº 5.692/7127 e ao Parecer Nº 853/7128.  

Na época, as alterações previstas entre o regime antigo e o novo eram, 

basicamente, as seguintes: 

Figura 8 – Reorganização do ensino de 1º Grau de acordo com a Lei Nº 

5.692/71. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AEGC (BRASIL, 1980, p.8). 

O processo de reestruturação do ensino de 1º Grau era uma 

preocupação comum. Todos esses documentos tinham como objetivo contribuir 

para a execução do novo regime, principalmente em garantir um ensino de 1º 

Grau contínuo sem rupturas na passagem de suas oito séries.   

                                                                                                                                                                          
nove anos. Entretanto, ao longo do capítulo faremos menção às séries, conforme o contexto 
histórico dos documentos estudados.  
27 Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-
357752-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em 04 mar. 2020. 
28Disponível em: < 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/7_Gov_Militar/parecer%20n.%20
853-1971%20n%FAcleo%20comum%20para%20os%20curr%EDculos....pdf> Acesso em 11 
mar. 2020. 
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Para exemplificar essa preocupação, elegemos o excerto a seguir, 

extraído das considerações gerais dos GC (SÃO PAULO, 1975): 

Figura 9 – Considerações Gerais. 

 

Fonte: GC (SÃO PAULO, 1975, p.7). 

Tendo como prioridade a Reforma do Ensino no país o AEGC (BRASIL, 

1980) foi desenvolvido pelo MEC29 como instrumento para auxiliar os sistemas 

e estabelecimentos de ensino na construção de seus currículos. Já os GC 

(SÃO PAULO, 1975) e a PCEM (SÃO PAULO, 1988) representavam na época, 

a tradução dos instrumentos legais da Reforma de Ensino, servindo de 

subsídios para a construção dos currículos plenos.  

“Os currículos propriamente ditos serão elaborados pelos 

estabelecimentos de ensino. É aos currículos elaborados pelos 

estabelecimentos que a lei denomina currículos plenos” (BRASIL, 1980, p. 10). 

Com base nesses compromissos maiores e atendendo às suas 

especificidades, cada documento detinha uma organização particular, a saber: 

 Os GC (SÃO PAULO, 1975), documento de 231 páginas, totalizando 

sete Guias Curriculares, estruturados a partir das matérias do Núcleo 

Comum. Continha introdução, conteúdos, objetivos gerais e objetivos 

específicos e sugestões de atividades para Comunicação e Expressão 

(Língua Portuguesa, Educação Artística e Educação Física); Estudos 

Sociais e Ciências (Ciências, Programa e Saúde e Matemática). 

 O AEGC (BRASIL, 1980), documento de 36 páginas que segue um 

breve sumário sobre Noções Gerais e Resolução sobre o Núcleo 

                                                           
29 Antigo Ministério da Educação e da Cultura. 
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Comum, Recomendações da VIII Reunião Conjunta dos Conselhos de 

Educação e Conclusões e Sugestões. 

 A PCEM (SÃO PAULO, 1988), documento de 140 páginas dedicadas ao 

ensino de Matemática do 1º Grau. Apresentava orientações gerais sobre 

a Matemática (lugar no currículo, conteúdos e abordagens, sua relação 

com a linguagem, extensão dos programas e estrutura da proposta) e 

orientações específicas (distribuição de conteúdos por série e conteúdos 

e observações de ordem metodológica). 

Nesse período histórico, para implantação da escola de 1º Grau, os 

currículos eram estruturados a partir de “matérias”30 do Núcleo Comum 

(obrigatórias em todo país) e da parte diversificada (de acordo com as 

necessidades regionais), conforme o Parecer Nº 853/71 do Conselho Federal 

de Educação, sobre o Núcleo Comum para os currículos do ensino de 1º e 2º 

graus.  

Figura 10 – Noções Gerais do Núcleo Comum. 

 

 

Fonte: AEGC (BRASIL, 1980, p.10). 

Nessa configuração, a Matemática fazia parte do Núcleo Comum de 

matérias obrigatórias, concentrada na “grande linha” Ciências, sendo abordada 

nas séries iniciais do 1º Grau com predominância nas experiências vividas 

pelos alunos.  

 

                                                           
30 Na época, as disciplinas escolares recebiam o nome de matérias. 
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Figura 11 – Resolução sobre o Núcleo Comum. 

 

Fonte: AEGC (BRASIL, 1980, p.16). 

Faz-se necessário evidenciar que nas décadas de 1970 e 1980, o ensino 

de Matemática sofria forte influência do Movimento da Matemática Moderna 

(MMM).  

De acordo com Pires (2000), o MMM teve início na década de 1960. Foi 

um dos grandes denominadores comuns e um importante marco histórico das 

reformas relacionadas ao ensino da Matemática. Provocou alterações 

curriculares em países com sistemas educativos diversos como França, 

Inglaterra, Estados Unidos, ex-União Soviética, Bélgica, Brasil e etc. A 

preocupação central do MMM era de se ter uma Matemática útil para a técnica, 

para a ciência e para a economia moderna, valendo-se da valorização 

excessiva de seus conteúdos em detrimento dos métodos. 

Identificamos preocupações acerca desse movimento, nos GC (SÃO 

PAULO, 1975) e na PCEM (SÃO PAULO, 1988), conforme os recortes a 

seguir. 
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Figura 12 – Introdução da Matéria Matemática. 

 

Fonte: GC (SÃO PAULO, 1975, p.171). 

Figura 13 – Apresentação. 

 

Fonte: PCEM (SÃO PAULO, 1988, p.7). 

Em relação ao MMM identificamos que tanto os GC (SÃO PAULO, 

1975), quanto a PCEM (SÃO PAULO, 1988) se posicionavam a respeito.   

Os GC (SÃO PAULO, 1975) cujo momento histórico de sua publicação 

foi marcado pela efervescência do MMM no Brasil, assumia a perspectiva a 

favor da Matemática Moderna. Notamos esse posicionamento no texto 

introdutório da matéria Matemática. 
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Figura 14 – Introdução da Matéria Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GC (SÃO PAULO, 1975, p.171). 

Já a PCEM (SÃO PAULO, 1988), elaborada a partir da análise crítica 

dos Guias Curriculares anteriores, inclusive dos GC (SÃO PAULO, 1975), 

tomando como ponto de partida os problemas decorrentes do MMM, defendia 

um posicionamento contrário.  

Dessa maneira, no final da década de 1980, a PCEM (SÃO PAULO, 

1988) apresentou em suas orientações, o rompimento da hierarquização e 

fragmentação dos conteúdos matemáticos, propondo uma perspectiva 

inovadora de integração dos temas matemáticos e a abordagem de construção 

em espiral. 
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Figura 15 – Apresentação. 

 

 

Fonte: PCEM (SÃO PAULO, 1988, p.8). 

No que se refere à organização atribuída à Matemática, ou seja, aos 

temas, observamos diferenças significativas entre os documentos estudados. 

Organizamos os temas matemáticos propostos em cada um deles na Figura 16 

apresentada na sequência: 

Figura 16 – Organização da Matemática nos documentos curriculares 

elaborados pela SEE-SP e MEC nas décadas de 1970 a 1980. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Seguindo a ordem cronológica de publicação dos documentos, adiante 

faremos uma breve apresentação dos conteúdos e objetivos previstos para o 

tema medidas, incluindo os GC (SÃO PAULO, 1975), que apesar de não 

indicá-lo como um dos temas básicos da Matemática, orientava o ensino de 

algumas de suas especificidades em outros temas matemáticos e Ciências.  

Ainda que não recebesse exclusividade como tema matemático, a 

abordagem das medidas nos GC (SÃO PAULO, 1975) aparecia concentrada 

no tema IV Geometria, conforme apresentado a seguir na Figura 17. 

Figura 17 – Objetivos gerais e esquema de conteúdo. 

 

Fonte: GC (SÃO PAULO, 1975, p.179). 

No Guia Curricular de Matemática, a introdução às medidas estava 

prevista a partir do Nível II, especificamente, da 3ª série do ensino do 1º Grau. 

De acordo com os GC (SÃO PAULO, 1975), a criança só passaria a ter contato 

sistematizado, escolarizado com as medidas na matéria31 de Matemática com a 

idade mínima de nove anos. Observa-se também que a abordagem proposta 

às medidas nas séries iniciais, no ensino de Matemática, era restrita às 

grandezas geométricas – comprimento e área.  

                                                           
31 Nomenclatura utilizada pelos GC (SÃO PAULO, 1975). 
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 Além de concentrado no ensino de Geometria, o tema medidas nos GC 

(SÃO PAULO, 1975) também dependia de outras Ciências. Assumindo essa 

perspectiva, o fato de alguns aspectos relacionados às medidas não terem sido 

explorados com profundidade no Guia Curricular de Matemática é justificado da 

seguinte maneira no documento: 

Figura 18 – Introdução. 

 

Fonte: GC (SÃO PAULO, 1975, p.172). 

A esse respeito, constatamos que o mesmo argumento fora utilizado no 

texto introdutório do Guia Curricular de Ciências:  

Figura 19 – Introdução aos Conteúdos de Ciências. 

 

Fonte: GC (SÃO PAULO, 1975, p.133). 

Apesar dos Guias Curriculares de Ciências sinalizarem que as medidas 

não se constituíam num tema específico da área, o documento apresentava 

uma proposta mais estruturada do que aquela prevista para o ensino de 

Matemática nas séries iniciais do 1º Grau. 

De acordo com o documento, o tema medidas seria introduzido a partir 

da 2ª série, por meio do conteúdo programático “Medidas não padronizadas de 

medidas linear, de massa, de volume e de tempo” (SÃO PAULO, 1975, p.138) 

e dos seguintes objetivos: 
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Figura 20 – Objetivos de Ciências previstos para 2ª série. 

 

Fonte: GC (SÃO PAULO, 1975, p.138). 

Para a 3ª série, a medida aparecia contemplada na temática “Analisando 

a influência do homem sobre o ambiente”. Assim, o conteúdo programático 

“Padronização das unidades de medida e instrumentos de medida” se 

desenvolvia a partir dos objetivos: 

Identificar e utilizar as unidades padronizadas de medida linear de 
massa e de volume, identificando e utilizando seus múltiplos e 
submúltiplos; 
Selecionar o instrumento adequado à grandeza a ser medida. 
(SÃO PAULO, 1975, p. 140). 

 Por fim, na 4ª série por meio do tema “Aproveitando organismos” os 

conteúdos “Unidades padronizadas de medida (superfície e volume)” eram 

abordados. Para desenvolvimento desses elementos curriculares, os GC (SÃO 

PAULO, 1975) propunham o trabalho com a medida a partir dos objetivos: 

“Determinar, usando as unidades padronizadas, a medida do volume de um 
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recipiente; estabelecer relações entre as unidades de medida” (SÃO PAULO, 

1975, p.143). 

Acerca dos GC (SÃO PAULO, 1975), parece-nos que não havia um 

consenso entre os Guias Curriculares de Ciências e de Matemática sobre a 

“matéria” responsável pela apresentação e ensino das medidas nas séries 

iniciais do 1º Grau no documento curricular. Acreditamos que tal proposição 

possa ser explicada pela caracterização do próprio eixo Grandezas e Medidas 

que situado na confluência de diferentes temas matemáticos e Ciências, 

assume em sua natureza características intradisciplinar e interdisciplinar.  

Percebe-se também que nas séries iniciais do 1º Grau, especificamente 

da 2ª a 4ª série, era proposto o trabalho com grandezas fundamentais e 

derivadas. Aspecto questionável acerca da adequação das grandezas 

contínuas que seriam ensinadas ao público em questão.  

Ao servir de instrumento para o processo da Reforma do Ensino, 

atendendo obviamente à sua natureza, o documento AEGC (BRASIL, 1980) 

apresentava orientações gerais para a organização dos currículos, não 

contemplando detalhamentos acerca de seus conteúdos, objetivos e 

atividades.  

Entretanto, sua organização fazia alusão à exclusividade do tema 

sistema de medidas em currículos prescritos de Matemática, levando-nos a 

crer que a origem do reconhecimento de sua relevância, como um tema de 

merecido destaque na organização dos currículos de Matemática no Brasil, 

teve início em meados da década de 1980.  
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Figura 21 - Conclusões e Sugestões. 

 

 

Fonte: AEGC (BRASIL, 1980, p.31). 

Publicada posteriormente às orientações do AEGC (BRASIL, 1980), 

atendendo às suas recomendações, identificamos um avanço significativo no 

que se refere à apresentação e abordagem do tema medidas na PCEM (SÃO 

PAULO, 1988), confirmando a nossa conjectura de que a sua origem enquanto 

tema exclusivo dos currículos prescritos de Matemática no Brasil se deu nesse 

período histórico.  

Logo no texto de estruturação da proposta, as Medidas eram assumidas, 

explicitamente como um dos temas centrais, necessários à organização do 

ensino de Matemática. 
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 Figura 22 - Estruturação da Proposta. 

 

Fonte: PCEM (SÃO PAULO, 1988, p.17). 

A proposição é justificada a partir das características e relevâncias do 

próprio tema, atribuindo-lhe uma apresentação própria e consistente no 

currículo de Matemática. 

Figura 23 - Os conteúdos e a abordagem. 

 

Fonte: PCEM (SÃO PAULO, 1988, p.11). 

Além de assumir a responsabilidade da apresentação sistematizada32 

dos conteúdos relacionados às medidas nos currículos de Matemática, a 

PCEM (SÃO PAULO, 1988) também destacava as suas implicações para a 

                                                           
32 Destacamos a palavra sistematizada, pois compreendemos que a Matemática enquanto 
ferramenta para o avanço e desenvolvimento de outras Ciências, pode ser abordada nos 
currículos de outras áreas a partir de uma perspectiva interdisciplinar.  
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construção do próprio conhecimento matemático servindo de eixo articulador 

entre os temas Geometria e Números.  

Essa organização pode ser contemplada no Quadro 2 a seguir que 

representa, na íntegra, a distribuição dos conteúdos sobre o tema Medidas 

conforme apresentado no documento. 

Quadro 2 - Distribuição de conteúdos – 1ª a 4ª série. 

Medidas 

Ciclo Básico 

1ª e 2ª séries 

 

3ª série 

 

4ª série 

Noções intuitivas de 
grandeza, através de 
comparações: maior, menor, 
mais fino, mais grosso, mais 
estreito, mais largo, mais alto, 
mais baixo e etc. 

Seriações utilizando critérios 
relacionados às noções 
acima. 

Noções intuitivas de medida 
de tempo. 

Unidades: hora, dia, mês, 
ano etc. 

Noções intuitivas de distância 
através de comparações: 
mais perto, mais longe. 

Noção de medida. Medida de 
comprimento com utilização 
de unidades não 
padronizadas. 

Medidas de comprimento 
utilizando unidades 
padronizadas. 

Perímetro de figuras planas.  

Medidas de tempo. Unidades, 
comparação entre elas. 

Unidades de capacidade. 

Unidades de massa. 

Conceito de área de uma 
superfície: 

Medidas de superfície com 
unidades não padronizadas e 
unidades padronizadas.  

O metro quadrado.  

Equivalência de áreas. Áreas 
do retângulo. Áreas de 
paralelogramos, triângulos e 
trapézios por redução ao 
retângulo equivalente.  

Problemas envolvendo áreas 
de perímetro.  

Fonte: PCEM (SÃO PAULO, 1988, p.19-20-21). 

Por meio do Quadro de distribuição de conteúdos da PCEM (SÃO 

PAULO, 1988), notamos a preocupação do documento em apresentar nas 

séries iniciais – de 1ª a 4ª – um tema que até então não havia se configurado 

nos currículos prescritos de Matemática.  

Para o Ciclo Básico, correspondente ao período de alfabetização, 

levava-se em consideração a potencialidade das crianças no processo de 

aprendizagem de grandezas fundamentais de diferentes naturezas, sendo 
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abordadas desde a 1ª série. Observa-se também o cuidado com a escolha das 

grandezas contínuas a serem abordadas ao longo das quatro séries. 

À guisa de conclusão, identificamos nesta parte da pesquisa 

bibliográfica, que alguns documentos curriculares, anteriores à década de 

publicação dos PCNM (BRASIL, 1997), já sinalizavam a necessidade da 

abordagem do tema medidas destacado de outros conteúdos:  na década de 

1970, por meio da proposta compartilhada entre os currículos de Ciências e 

Matemática – conforme apresentado nos GC (SÃO PAULO, 1975) – e com 

exclusividade, nos currículos de Matemática, a partir da década de 1980 – 

como apresentado no AEGC (BRASIL, 1980) e na PCEM (SÃO PAULO, 1988).  

Ressaltamos que dentre os documentos estudados, a PCEM (SÃO 

PAULO, 1988) se destacou no que se refere à inovação da abordagem do 

tema medidas que além de concentrá-lo na área de Matemática, introduziu a 

sua apresentação desde a 1ª série do Ensino de 1º Grau, sendo utilizado como 

referência no processo de elaboração dos PCNM (BRASIL, 1997). 

 

 

3.2.2 Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática: documento 

publicado pelo MEC na década de 1990 

A Lei Nº 5.692/71 foi revogada integralmente pela LDBEN 9.394/9633. Os 

PCN (BRASIL, 1997), por sua vez, foram publicados um ano após a sua 

promulgação.   

Em 1997 o período de duração do EF perfazia oito anos. Nessa 

conjuntura, a organização da escolaridade por ciclos, passou a ser 

recomendada pela LDBEN 9.394/96 no sistema educacional brasileiro. 

                                                           
33 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em 15 Mar. 
2020. Vide Artigo 92 “Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, 
de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, 
de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei 
que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário”. 
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A opção de organização da escolaridade em ciclos, tendência 
predominante nas propostas mais atuais, é referendada pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. A organização em ciclos é 
uma tentativa de superar a segmentação excessiva produzida pelo 
regime seriado e de buscar princípios de ordenação que 
possibilitem maior integração do conhecimento (BRASIL, 1997, p. 
42, V. 1). 

Portanto, no Brasil, até meados de 2006, o EF esteve organizado em 

quatro ciclos, sendo: 1º Ciclo (1ª e 2ª séries), 2º Ciclo (3ª e 4ª séries), 3º Ciclo 

(5ª e 6ª séries) e 4º Ciclo (7ª e 8ª séries). Nesta organização, o 1º Ciclo (1ª e 2ª 

séries), era responsável pela iniciação ao processo de alfabetização.  

Os PCN (BRASIL, 1997) durante pelo menos duas décadas, serviram de 

“referenciais para a renovação e reelaboração de propostas curriculares” 

(BRASIL, 1997, p.10, V. 1).  

Partindo dos Objetivos Gerais do EF, apresentados no Volume 1 

Introdutório, cada área de conhecimento detinha um volume específico, 

estruturado igualmente conforme representado na Figura 24.  

 Figura 24 – Estrutura para o EF. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PCN (BRASIL, 1997, p.7, V. 3) Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf> Acesso em 21 set. 2019. 
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O Volume 334, destinado à Matemática – PCNM (BRASIL, 1997) – 

iniciava com a Caracterização da Área.  

[...] ciência que estuda todas as possíveis relações e 
interdependências quantitativas entre grandezas, comportando um 
vasto campo de teorias, modelos e procedimentos de análise, 
metodologias próprias de pesquisa, formas de coletar e interpretar 
dados. (BRASIL, 1997, p. 24, v.3). 

Todos os aspectos definidos para a área de Matemática – conteúdos, 

objetivos, abordagens metodológicas e etc. – foram pautados em documentos, 

movimentos e programas que influenciaram historicamente o ensino de 

Matemática no Brasil e no cenário internacional. São exemplos dessas 

influências: o documento Agenda para Ação de 1980, do NCTM (National 

Council of Teachers of Mathematics) dos Estados Unidos, o Programa 

Etnomatemática, os resultados do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação 

Escolar da Educação Básica) referentes ao ano de 1983 e, inclusive, a PCEM 

(SÃO PAULO, 1988) abordada no item anterior deste capítulo.  

Respaldados no consenso de que os currículos de Matemática para o 

EF deveriam contemplar o estudo de conteúdos específicos, foi proposto para 

a época a organização do ensino da Matemática em cinco blocos de 

conteúdos, a saber: Número, Operações, Espaço e Forma, Grandezas e 

Medidas e Tratamento da Informação.  

“A presença de um bloco dedicado às grandezas e medidas revela que 

se atribui, nesse documento nacional de referência curricular, uma importância 

considerável ao tema” (BELLEMAIN; LIMA, 2002, p.147). 

Apesar da organização do ensino de Matemática por blocos de 

conteúdos, os PCNM (BRASIL, 1997) valorizavam a articulação entre eles, 

especialmente nas séries iniciais do 1º Ciclo. 

Os conhecimentos das crianças não estão classificados em 
campos (numéricos, geométricos, métricos, etc.), mas sim 
interligados. Essa forma articulada deve ser preservada no 
trabalho do professor, pois as crianças terão melhores condições 
de apreender o significado dos diferentes conteúdos se 

                                                           
34 Conteúdo do Volume 3 disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf>. Acesso em 21 set. 2019. 
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conseguirem perceber diferentes relações deles entre si. Desse 
modo, embora o professor tenha os blocos de conteúdo como 
referência para seu trabalho, ele deve apresentá-los aos alunos 
deste ciclo da forma mais integrada possível. (BRASIL, 1997, p.48, 
v.3) 

Observa-se no trecho, a influência da PCEM (SÃO PAULO, 1988), 

acerca da articulação entre os temas matemáticos.  

Assim como a PCEM (SÃO PAULO, 1988) os PCNM (BRASIL, 1997) 

também tinham como ponto de partida os conhecimentos prévios das crianças, 

assumindo que desde a 1ª série do EF era possível construir noções sobre as 

grandezas e medidas. A esse respeito, o documento destacava que: 

[...] as crianças deste ciclo usam procedimentos de medida e 
constroem um conceito aproximativo de medida, identificando 
quais atributos de um objeto são passíveis de mensuração. 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, v.3). 

Partindo dessas considerações gerais, mesmo que redigido em poucas 

palavras, os PCNM (BRASIL, 1997) justificavam a apresentação do eixo 

Grandezas e Medidas, destacando a sua forte influência social, relevância 

prática e utilitária e a sua importante implicação em outros temas matemáticos. 

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. As atividades em que as noções de grandezas e 
medidas são exploradas proporcionam melhor compreensão de 
conceitos relativos ao espaço e às formas. São contextos muito 
ricos para o trabalho com os significados dos números e das 
operações, da ideia de proporcionalidade e escala, e um campo 
fértil para uma abordagem histórica.  (BRASIL, 1997, p. 39-40, v.3) 

Após a caracterização do eixo Grandezas e Medidas no documento, 

constavam ainda objetivos específicos para os ciclos e os conteúdos 

conceituais, atitudinais e procedimentais que seriam ensinados longo do EF.  
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Para o documento curricular, conteúdos conceituais se referiam “à 

construção ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, 

ideias, imagens e representações que permitem organizar a realidade” 

(BRASIL, 1997, p.51, V.1). Enquanto os conteúdos procedimentais expressam 

“um saber fazer, que envolve tomar decisões e realizar uma série de ações, de 

forma ordenada e não aleatória para atingir uma meta” (BRASIL, 1997, p.52, 

V.1). E, por fim, os conteúdos atitudinais tratados como aqueles que envolviam 

normas, valores e atitudes. (BRASIL, 1997). 

Apresentamos, adiante, no Quadro 3, os objetivos previstos para o 

ensino do bloco de conteúdos Grandezas e Medidas no 1º Ciclo. 

Quadro 3 – Objetivos de ensino do bloco de conteúdos Grandezas e 

Medidas para o 1º Ciclo. 

Objetivos para o 

1º Ciclo 

(1ª e 2ª séries) 

• Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes 

usos no contexto social, explorando situações-problema que envolvam 

contagens, medidas e códigos numéricos.  

• Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, 

capacidade e elaborar estratégias pessoais de medida.  

• Utilizar informações sobre tempo e temperatura.  

• Utilizar instrumentos de medida, usuais ou não, estimar resultados e 

expressá-los por meio de representações não necessariamente 

convencionais. (BRASIL, 1997, p. 47). 

Fonte: PCN (BRASIL, 1997, p.7, V. 3) Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf> Acesso em 21 set. 2019. 

Prezando pela articulação do bloco de conteúdos Grandezas e Medidas 

com outros temas matemáticos, identificamos que nos PCNM (BRASIL, 1997) 

essa importante característica não era contemplada apenas no texto de 

caracterização. Ela também aparecia no documento na forma de objetivo, 

especificamente, o primeiro. 

Observamos também que as grandezas fundamentais (comprimento, 

massa, capacidade, tempo e temperatura) eram priorizadas no 1º Ciclo, 

seguindo a mesma linhagem da PCEM (SÃO PAULO, 1988).  
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Construídos com o enfoque na tipologia dos conteúdos “uma vez que é 

por meio deles que os propósitos da escola são operacionalizados, ou seja, 

manifestados em ações pedagógicas” (BRASIL, 1997, p.51, V1), os PCNM 

(BRASIL, 1997) previam para o 1º Ciclo o ensino dos seguintes conteúdos. 

Quadro 4 – Conteúdos para o ensino das Grandezas e Medidas no 1º 

Ciclo.  

Conteúdos 

Conceituais e 

Procedimentais 

• Comparação de grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias 

pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos — fita métrica, 

balança, recipientes de um litro, etc.  

• Identificação de unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, 

semestre, ano — e utilização de calendários.  

• Relação entre unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, 

semestre, ano.  

• Reconhecimento de cédulas e moedas que circulam no Brasil e de 

possíveis trocas entre cédulas e moedas em função de seus valores.  

• Identificação dos elementos necessários para comunicar o resultado de 

uma medição e produção de escritas que representem essa medição.  

• Leitura de horas, comparando relógios digitais e de ponteiros. (BRASIL, 

1997, p. 52) 

Conteúdos 

Atitudinais 

• Valorização da importância das medidas e estimativas para resolver 

problemas cotidianos. (BRASIL, 1997, p. 53). 

Fonte: PCN (BRASIL, 1997, p.7, V. 3) Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf> Acesso em 21 set. 2019. 

Acerca dos objetivos e dos conteúdos apresentados no documento, 

identificamos alguns aspectos que não podem passar despercebidos nesta 

pesquisa bibliográfica.  

O primeiro se refere à concentração de estratégias de medição de 

grandezas fundamentais diferentes num mesmo conteúdo, por exemplo: 

comprimento, massa e capacidade. O segundo reporta à ênfase atribuída à 

grandeza tempo, dos seis conteúdos, três são destinados a ela. E o terceiro, 

concernente à coerência entre os elementos curriculares, enquanto os 

objetivos mencionavam o uso de informações sobre temperatura, os conteúdos 

não contemplavam o trabalho com esta grandeza e apesar da grandeza valor 

não tivesse sido indicada nos objetivos, aparecia na relação dos conteúdos.  
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Ressaltamos que o documento curricular agregou a grandeza valor ao 

bloco de conteúdos Grandezas e Medidas. Grandeza contínua cuja 

apresentação não foi identificada nos currículos de Matemática das décadas de 

1970 e 1980, estudados no item anterior. Também cabe salientar a 

preocupação com as atividades práticas do cotidiano no 1º Ciclo, sem a 

necessidade de sistematização dos sistemas métricos.  

Por meio do estudo dos PCNM (BRASIL, 1997), identificamos uma 

primeira configuração do eixo Grandezas e Medidas no período de 

alfabetização, delineada por um documento curricular de referência nacional. 

Muitos dos aspectos identificados nesse documento evidenciam a 

importância de atentar-se à característica multíplice do eixo Grandezas e 

Medidas. Constituído por grandezas contínuas de diferentes naturezas, requer 

atenção acerca da coerência entre os elementos curriculares destinados para 

cada uma delas.  

Agora, resta-nos saber se as mesmas fragilidades e potencialidades 

identificadas nos PCNM (BRASIL, 1997) e nos documentos curriculares 

anteriores à sua publicação, também aparecem na configuração proposta por 

documentos curriculares de Matemática vigentes construídos no contexto 

histórico de produção desta pesquisa, ou seja, na BNCC (BRASIL, 2017), no 

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e no Currículo Paulista (SÃO 

PAULO, 2019).  

 

 

3.2.3 Sistematização da pesquisa bibliográfica  

Iniciamos este capítulo com o objetivo de “Desvelar aspectos históricos 

relacionados à caracterização do eixo Grandezas e Medidas em currículos 

prescritos de Matemática”.  
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O recorte histórico de documentos publicados nas décadas de 1970, 

1980 e 1990 pela SEE-SP e pelo MEC revelou que apesar dos esforços em 

contemplar o tema medidas nos currículos, a sua apresentação nem sempre foi 

priorizada nos currículos prescritos de Matemática. No decorrer da história, a 

sua abordagem foi compartilhada com a área de Ciências.  

Nessa configuração, na década de 1970, embora as medidas 

aparecessem nos currículos, não havia um consenso sobre a área de 

conhecimento responsável pela organização de seus conteúdos e objetivos, 

cabendo às Ciências a abordagem sistemática das medidas a partir da 2ª série 

do Ensino de 1º Grau cuja proposta transitava entre grandezas fundamentais e 

grandezas derivadas. Já a Matemática ficava restrita ao ensino de grandezas 

geométricas – comprimento e área – a partir da 3ª série. 

Somente no final da década de 1980 é o que o eixo Grandezas e 

Medidas passou a ocupar um espaço de destaque nos currículos de 

Matemática, em especial, na PCEM (SÃO PAULO, 1988), sendo-lhe atribuído 

um papel articulador entre os temas Geometria e Números. A relevância de sua 

apresentação exclusiva como um tema matemático, consolidou-se então na 

década de 1990 com a publicação dos PCNM (BRASIL, 1997), um documento 

de referência nacional. 

O estudo dos documentos curriculares permitiu desvelar alguns 

aspectos interessantes.  

As características intradisciplinar, interdisciplinar e utilitária do eixo 

Grandezas e Medidas, por exemplo, de algum modo ou de outro, foram 

evidenciadas em todos os documentos estudados. Aliás, unanimemente foram 

utilizadas como justificativa para a abordagem do tema ou até mesmo para sua 

organização nos documentos e propostas curriculares.  

A complexidade inerente ao eixo Grandezas e Medidas, relacionada ao 

seu caráter multíplice, tem influenciado a sua apresentação nos currículos 

destinados às séries iniciais, responsáveis pela alfabetização.  
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Identificamos, por exemplo, a proposição de grandezas derivadas para a 

2ª, 3ª e 4ª séries do 1º Grau conforme os GC (SÃO PAULO, 1975), levando-

nos a conjecturar que a adequação das grandezas a serem abordadas ao 

longo da escolarização, inicialmente não era um aspecto eminente em 

discussão. Entretanto, nos demais documentos notamos avanço profícuo 

acerca deste aspecto. 

Outra questão importante associada ao caráter multíplice se refere à 

dispersão de objetivos e conteúdos na organização do currículo. Este dado foi 

mais evidente durante a leitura dos PCNM (BRASIL, 1997). Contudo, temos a 

convicção de que esse elemento, desde que analisado com acuidade, também 

poderia ser identificado nos demais documentos curriculares.   

Ademais, apesar de um estudo modesto, composto por poucos 

documentos, este terceiro capítulo é sine qua non para a pesquisa, pois 

proporciona o entendimento acerca da apresentação do eixo Grandezas e 

Medidas em currículos prescritos de Matemática num determinado período 

histórico.  

Depreende-se que os conhecimentos aqui construídos sejam essenciais 

para os capítulos posteriores em que tencionamos analisar a BNCC (BRASIL, 

2017) e os currículos produzidos em seu atendimento.  
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

4.1 Introdução 

Neste quarto capítulo, temos como objetivo “Caracterizar o eixo 

Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização, a partir da análise das 

proposições da Base Nacional Comum Curricular”. 

Conforme descrito no primeiro capítulo, esta investigação nasceu no 

mesmo ano de publicação da BNCC (BRASIL, 2017)35 e foi fortalecida por esse 

importante momento histórico. Assim, este documento curricular se configura 

nesta pesquisa documental como fonte primária (FLICK, 2009).  

Considerando todos esses aspectos, a relevância de analisar as 

proposições da BNCC (BRASIL, 2017) é justificada por sua natureza como 

documento de referência. Logo, convém analisá-la para estudo à posteriori dos 

currículos elaborados em seu atendimento: o Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019) e o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019). 

Perseguindo o propósito deste capítulo, entre os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa documental recorremos às 

potencialidades e contribuições da análise de conteúdo.  

Com base nos estudos de Bardin (2016), neste capítulo descrevemos, 

interpretamos e inferimos sobre as características do eixo Grandezas e 

Medidas no Ciclo de Alfabetização, identificadas a partir das proposições da 

BNCC (BRASIL, 2017).  

 

 

                                                           
35 Documento disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. 
Acesso em 19 Mar. 2020. 
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4.2 Análise de conteúdo 

  O campo de aplicação da análise de conteúdo é extremamente amplo, 

haja vista que o seu objeto de estudo é a comunicação.  

Qualquer comunicação, isto é, qualquer veículo de significados de 
um emissor para um receptor, controlado ou não por este, deveria 
poder ser escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo 
(BARDIN, 2016, p.2).  

  Para Bardin (2016), toda mensagem falada ou escrita pode ser 

submetida à análise de conteúdo. Por isso, de acordo com a autora, este 

procedimento metodológico se refere a:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 
permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 
(BARDIN, 2016, p.48). 

Considerando que a intenção da análise de conteúdo é a “inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção)” (BARDIN, 2016, p. 44), consiste num método que permite explicitar 

a causa e o efeito de uma mensagem. 

Por meio de nossas inferências, com base nos fundamentos teóricos e 

históricos incorporados neste estudo, poderemos compreender e elucidar o que 

levou às proposições apresentadas na BNCC (BRASIL, 2017) ao eixo 

Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização e elencar as possíveis 

implicações, positivas ou negativas, dessa apresentação.  

Seguindo as fases propostas por Bardin (2016), submetemos o 

documento curricular aos seguintes procedimentos metodológicos: 
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Figura 25 – Fases da análise de conteúdo.  

 

Fonte: Inspirado em Bardin (2016, p.125). 

As fases de pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados são imprescindíveis não só para o desenvolvimento da pesquisa, 

mas também para organização do capítulo. A seguir, nos próximos itens, 

detalhamos o desenrolar de cada uma delas. 

 

 

4.2.1 Plano de análise 

Iniciamos a investigação da BNCC (BRASIL, 2017) com a etapa 

denominada pré-análise.  Para Bardin (2016, p. 135): 

É a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um 
período de intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e 
sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir a um 
esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, 
num plano de análise.  

Nessa fase, construímos um plano de análise a partir de três 

procedimentos balizadores: 

1º. Escolha e composição do universo de conteúdos submetidos à análise; 

2º. formulação de hipóteses e dos objetivos de análise; 

3º. elaboração de indicadores para interpretação final. 
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A execução do primeiro procedimento envolveu a leitura da BNCC 

(BRASIL, 2017) em sua plenitude. Nessa fase preambular, denominada por 

Bardin (2016) como leitura flutuante, elencamos previamente o universo de 

conteúdo a ser analisado.  

Para a constituição desse universo, considerou-se a regra de pertinência 

cujos conteúdos “retidos devem ser adequados, enquanto fonte de informação, 

de modo a corresponderem ao objetivo que suscita a análise” (BARDIN, 2016, 

p.128). 

Tendo em vista que as proposições da BNCC (BRASIL, 2017) abrangem 

todos os níveis da Educação Básica, não faria sentido contemplar a totalidade 

de seu conteúdo nesta investigação. Dessa maneira, durante a leitura flutuante, 

delineamos o seguinte universo de análise: 

Figura 26 – Universo de análise.  

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 

Observa-se que o universo de análise inicia com os aspectos gerais 

acerca do documento e da área de Matemática até chegar ao núcleo de 

interesse, ou seja, ao tema central da pesquisa. 
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Passando para o segundo processo balizador, para não influenciar as 

análises, fizemos a opção de não formular uma hipótese a priori evitando 

enviesar os resultados. Para Bardin (2016, p.128): 

De fato, as hipóteses nem sempre são estabelecidas na pré-
análise. Por outro lado, não é obrigatório ter como guia um corpus 
de hipóteses, para se proceder à análise. Algumas análises 
efetuam-se “às cegas” e sem ideias preconcebidas.  

A condução da análise teve como base o objetivo que subjaz este 

capítulo. De acordo com Bardin (2016, p.128), “o objetivo é a finalidade geral a 

que nos propomos (ou que é fornecida por uma instância exterior), o quadro 

teórico e/ou programático, no qual os resultados obtidos serão utilizados”. 

Por fim, o processo de elaboração de indicadores envolveu a preparação 

e a edição do material selecionado no universo de análise. Quanto a esse 

procedimento, Bardin (2016, p.131), afirma que: 

A preparação formal – ou “edição” – dos textos pode ir desde o 
alinhamento dos enunciados intactos, proposição por proposição, 
até a transformação linguística dos sintagmas, para padronização 
e classificação por equivalência.  

No decorrer da investigação, optamos por manter a originalidade do 

conteúdo analisado, referenciando-o por meio do uso de recortes, quadros e 

citações diretas extraídos do próprio material, atendendo à característica da 

pesquisa documental. 

Uma vez definido o plano de análise, passamos para a “aplicação 

sistemática das decisões tomadas” (BARDIN, 2016, p.131), ou seja, à fase de 

exploração do material, a análise propriamente dita. 

 

 

4.2.1.1 Análise da BNCC 

Para Bardin (2016) a etapa de exploração do material é a mais longa, 

pois consiste, essencialmente, em operações de codificação.   
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Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma 
transformação – efetuada segundo regras precisas – dos dados 
brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 
enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou 
da sua expressão; suscetível de esclarecer o analista acerca das 
características do texto, que podem servir de índices. (BARDIN, 
2016, p. 133). 

 A codificação é o processo pelo qual os dados brutos são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades que permitem uma descrição 

exata das características presentes no universo de análise.  

Segundo Bardin (2016), a codificação pode ser organizada a partir de 

três critérios de escolha, a saber: 

 Recorte: escolha das unidades; 

 enumeração: escolha das regras de contagem; 

 classificação e a agregação: escolha das categorias.  

Sendo esta pesquisa de natureza aplicada, de abordagem qualitativa, 

para garantir a inferência do conteúdo das mensagens, realizou-se a 

codificação dos dados por meio dos critérios de recorte e classificação.  

O que caracteriza a análise qualitativa é o fato de a “inferência – 
sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice 
(tema, palavra, personagem etc.!), e não sobre a frequência de 
sua aparição (BARDIN, 2016, p. 146). 

Para codificar é preciso identificar quais elementos do texto serão 

levados em conta para recortá-los de maneira a responder o objetivo de 

análise. Esse processo se dá por meio da escolha da unidade de registro e 

unidade de contexto. 

“A unidade de registro corresponde ao segmento do conteúdo, 

considerado unidade base” (BARDIN, 2016, p. 134). Nesta pesquisa, elegemos 

o tema como unidade de registro, realizando, assim, uma análise temática da 

BNCC (BRASIL, 2017). 

O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para 
estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de 
crenças, de tendências etc. (...) as comunicações de massa, 
podem ser, e frequentemente são analisados tendo o tema por 
base (BARDIN, 2016, p.135). 
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Após definir a unidade de registro para analisá-la, elegemos a unidade 

de contexto, ou seja, os trechos – palavras, frases ou parágrafos – cujas 

mensagens induzem à compreensão do significado da unidade de registro. 

Para explicitar essa organização, partimos do universo de análise 

elencando previamente as unidades de registro e as unidades de contexto a 

serem contempladas na análise da BNCC (BRASIL, 2017). 

Quadro 5 – Universo de análise e as unidades de registro e de contexto.  

 Universo de análise Unidades de Registro Unidades de 

contexto 

Aspectos gerais da BNCC 

(BRASIL, 2017). 

Estrutura do documento;  

Organização do EF (Ciclo de 

Alfabetização). 
Segmento da 

mensagem para 

análise (recortes, 

parágrafos, figuras, 

citações diretas e 

indiretas). 

Aspectos gerais da Área de 

Matemática. 

Caracterização da área; 

Organização da área. 

Aspectos específicos do 

eixo Grandezas e Medias no 

Ciclo da Alfabetização. 

Caracterização do eixo; 

Proposição dos objetos de 

conhecimento e habilidades do 

1º ao 3º ano do EF. 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 

Na sequência, iniciamos o processo analítico, seguindo os 

procedimentos descritos anteriormente. 

 

 

4.2.1.1.1 Sobre os aspectos gerais do documento 

A estrutura do documento e a organização do EF (Ciclo de 

Alfabetização) são as unidades de registro abordadas neste item. Para 

investigá-las, elegemos algumas perguntas norteadoras, servindo-nos como 
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guia de análise: “O que é a BNCC (BRASIL, 2017)?”, “Qual é o objetivo do 

documento?” e “Quais são os fundamentos de suas proposições?”. Após, 

extraímos do material as unidades de contexto, ou seja, os segmentos de 

mensagens em resposta às perguntas.  

A princípio, agregamos as unidades de contexto correlatas às primeiras 

questões, organizando-as no Quadro 6, a seguir: 

Quadro 6 – Guia de análise. 

 

Questões norteadoras 

 

Unidades de contexto 

O que é a BNCC (BRASIL, 

2017)? 

 

 

 

 

 

 

Qual é o objetivo do 

documento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 7 e 8). 

Com intuito de estreitar as políticas educacionais do país, por meio de 

um regime de colaboração entre as esferas Federal, Estadual e Municipal, a 

BNCC (BRASIL, 2017) precede de interesses maiores advindos dos âmbitos 

políticos, econômicos, sociais, culturais e administrativos assumindo um caráter 
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normativo que a diferencia do documento anterior, ou seja, dos PCN (BRASIL, 

1997). 

Define aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas em todos os 

níveis de ensino da Educação Básica, servindo de documento balizador para 

nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas 

como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e 

privadas de Educação Infantil, EF e Ensino Médio, no Brasil. 

Os estudos de Sacristán (2000), guardadas as devidas restrições - 

discutidas e justificadas posteriormente - contribuem para situar a BNCC 

(BRASIL, 2017) na instância prescrita do currículo e corroborar a relevância e 

limitações de sua natureza. 

A prescrição curricular que o nível político administrativo determina 
tem impacto importante para estabelecer e definir as grandes 
opções pedagógicas, regula o campo de ação e tem como 
consequência o plano de um esquema de socialização profissional 
através da criação de mecanismos de alcance prolongado, mas é 
pouco operativa para orientar a prática concreta e cotidiana dos 
professores (SACRISTÁN, 2000, p. 147). 

Para Sacristán (1998, p. 32) “no currículo entrecruzam componentes e 

determinações muito diversas: pedagógicas, políticas, práticas administrativas 

[...]”. Nesse cenário, a diversidade é um dos fatores que pode interferir na 

prática operativa do currículo prescrito. Uma vez publicado, sendo ponto de 

partida para tomadas de decisões, suas proposições ficam vulneráveis às 

concordâncias e discordâncias. 

Com objetivo de servir como documento de referência nacional para 

construção dos currículos, a BNCC (BRASIL, 2017) foi elaborada a partir de 

diferentes movimentos, sendo o seu conteúdo pautado em leis, diretrizes, 

programas, documentos e propostas curriculares anteriores e vigentes no país. 

A influência de acontecimentos históricos na construção do currículo prescrito 

evidencia que: 

[...] o currículo, assim como a teoria que o explica, é uma 
construção histórica que se dá sob determinadas condições. Sua 
configuração e seu desenvolvimento envolvem práticas políticas, 
sociais, econômicas, de produção de meios didáticos, práticas 
administrativas, de controle ou supervisão do sistema educacional, 
etc (SACRISTÁN, 2013, p.10).  
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Sobre as condições de produção da BNCC (BRASIL, 2017), elencamos 

unidades de contexto associadas aos principais fundamentos legais e 

pedagógicos que a embasam. 

Quadro 7 – Guia de análise. 

 

Questão norteadora  

 

Unidades de contexto 

Quais são os fundamentos 

de suas proposições? 

Fundamentos legais 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 11 e 14). 

A Constituição Federal de 1988 e a LDBEN 9.394/96 são indicadas 

como principais alicerces legais. Entretanto, ao longo de seu conteúdo, outras 

leis36, diretrizes37 e documentos38 de origem nacional e internacional, também 

                                                           
36 BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – 
PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de junho de 2014. 
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são referenciados. Essa fundamentação diversa confirma os estudos de 

Sacristán (2013) sobre a influência das condições históricas na construção do 

currículo. 

Nesta análise, ressaltamos o trecho “as competências e diretrizes são 

comuns, os currículos são diversos” (BRASIL, 2017, 11), pois ajuda a 

esclarecer um equívoco comum decorrente da interpretação do documento: a 

BNCC (BRASIL, 2017) não é currículo.  

Além da BNCC (BRASIL, 2017) não ser um currículo, também não se 

enquadra, plenamente, em todas as características que Sacristán (1998, 2000, 

2003) atribui à instância prescrita. Ela só é concebida neste estudo como 

currículo prescrito, pois sua função macro antecede aos condicionamentos 

escolares. Esses aspectos, de certo modo, ajudam a ilustrar a singularidade e 

complexidade deste documento no sistema educacional brasileiro.  

Exemplifiquemos nossa interpretação com base nos estudos de 

Sacristán (1998, 2000, 2003).  É como se nesta análise definíssemos duas 

subcategorias para instância prescrita do currículo, sendo a primeira 

concentrada numa dimensão macro, atendendo ao âmbito nacional – no caso a 

BNCC (BRASIL, 2017) – e a segunda, ocupando uma dimensão meso, 

intermediária para atendimento às orientações do documento curricular de 

referência e às necessidades regionais dos estados e municípios – como  por 

exemplo, o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e o Currículo Paulista 

(SÃO PAULO, 2019).  

                                                                                                                                                                          
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. 
Acesso em: 30 mar. 2020. 
37 BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC; SEB; DICEI, 2013. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-
diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 30 mar. 2020. 
38 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de 
Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. 
Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional 
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index>. Acesso em: 30 mar. 2020. ONU. Organização das Nações 
Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/> . Acesso em: 30 mar. 2020. 
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Se a BNCC (BRASIL, 2017) não é currículo, cabe-nos analisar como os 

currículos propriamente ditos, produzidos em seu atendimento, interpretam e 

operacionalizam suas orientações no que se refere à apresentação do eixo 

Grandezas e Medidas.  

Quanto às noções fundantes, conteúdos mínimos e aprendizagens 

essenciais, são nomeados respectivamente no material como objetos de 

conhecimento e habilidades. Esses elementos por sua vez, estão associados 

aos fundamentos pedagógicos pautados nos conceitos de competência e de 

educação integral.  

A organização do currículo por competências e habilidades prevê o 

tratamento utilitário aos conteúdos de ensino, ou seja, a construção de saberes 

para o seu uso prático. Esse princípio, no que lhe diz respeito, tem prevalecido 

nos currículos escolares há décadas no Brasil e em outros países do mundo. A 

justificativa à aderência a esse modelo é aprofundada da seguinte maneira: 

Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao longo 
deste início do século XX, o foco no desenvolvimento de 
competências tem orientado a maioria dos Estados e Municípios 
brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. É 
esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que coordena o Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla 
em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de 
Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina 
(LLECE, na sigla em espanhol) (BRASIL, 2017, p.13). 

Um aspecto um tanto quanto interessante se refere ao fato da BNCC 

(BRASIL, 2017) justificar a aderência às competências e habilidades para 

organização de suas proposições em referências associadas às avaliações 

externas em larga escala e não necessariamente em fundamentos teóricos 

sobre currículo. 

Acerca desse aspecto, Sacristán (1998, 2000) salienta que a política e 

os mecanismos educacionais influenciam diretamente na organização e na 

concepção de educação que subsidia o currículo.  

Com o intuito de garantir a formação plena ao longo das três etapas da 

Educação Básica – Educação Infantil, EF e Ensino Médio – minimizando os 
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indícios de ruptura, a educação integral é ancorada nas aprendizagens 

essenciais e nas competências.  

Nessa organização, “O EF, com nove anos de duração, é a etapa mais 

longa da Educação Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos” (BRASIL, 

2017, p. 57), sendo dividido em duas fases: anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos 

finais (6º ao 9º ano).  

Na fase inicial do EF, os três primeiros anos são destinados ao processo 

de alfabetização. Apesar dessa orientação não aparecer explicitamente na 

BNCC (BRASIL, 2017), alguns dos fundamentos legais utilizados para sua 

construção orientam dessa maneira. Como por exemplo, as DCNEB (BRASIL, 

2013) que advertem: 

Respeitadas as marcas singulares antropoculturais que as 
crianças de diferentes contextos adquirem, os objetivos da 
formação básica, definidos para a Educação Infantil, prolongam-se 
durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, de tal modo que 
os aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social sejam 
priorizados na sua formação, complementando a ação da família e 
da comunidade e, ao mesmo tempo, ampliando e intensificando, 
gradativamente, o processo educativo com qualidade social, 
mediante:  
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  
II – foco central na alfabetização, ao longo dos três primeiros 
anos39, conforme estabelece o Parecer CNE/CEB nº4/2008, de 20 
de fevereiro de 2008, da lavra do conselheiro Murílio de Avellar 
Hingel, que apresenta orientação sobre os três anos iniciais do 
Ensino Fundamental de nove anos [...] (BRASIL, 2013, p.38). 

A partir das competências gerais40 da Educação Básica, a BNCC 

(BRASIL, 2017) apresenta a seguinte organização para os elementos 

curriculares no EF: 

 

 

 

                                                           
39 Grifo nosso. 
40 Leia na íntegra as páginas 9 e 10. Conteúdo disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf> 
Acesso em 24 Mar. 2020. 
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Figura 27 – Organização curricular do EF. 

  

 

 

Página 27 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 27 e 28). 

Atendendo ao foco de investigação da pesquisa, identificamos entre as 

dez competências gerais, uma que faz alusão à importância da linguagem 

matemática para formação integral dos estudantes. 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo (BRASIL, 2017, p.9). 

De acordo com Danyluk (2015, p. 63) “[...] o processo de aquisição da 

escrita em matemática é altamente complexo, abrangendo a compreensão, 

interpretação e a comunicação das ideias matemáticas”.  

A análise de conteúdo permite explicitar o que está nas entrelinhas das 

unidades de contexto. Assim, infere-se que as citações, implicitamente, 

ratificam a importância do eixo Grandezas e Medidas no processo de aquisição 

da linguagem matemática.  
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Conforme abordado no segundo capítulo, “a medida não é apenas a 

operação de associar um número a uma grandeza” (ROUCHE, 1992, p.4, 

tradução nossa), sua representação numérica oculta conceitos matemáticos. 

Portanto, o fato de o estudante ler e escrever convencionalmente um “número-

medida”, não significa que tenha construído conceitos necessários para sua 

compreensão cabal.  

Na BNCC (BRASIL, 2017) o EF está organizado em cinco áreas de 

conhecimento. Conforme o Parecer CNE/CEB nº 11/201041, essas áreas 

“favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes 

componentes curriculares” (BRASIL, 2010). A Matemática está entre essas 

áreas de conhecimento cuja análise se desenvolve na próxima unidade de 

registro. 

 

 

4.2.1.1.2 Sobre os aspectos gerais da área de Matemática 

Este item é destinado à análise dos aspectos gerais da área de 

Matemática. Este foco se justifica pelo fato das proposições destinadas ao eixo 

Grandezas e Medidas estarem articuladas aos compromissos maiores desta 

área de conhecimento e à organização do componente curricular de 

Matemática.  

Convém salientar que para a BNCC (BRASIL, 2017) a área de 

conhecimento favorece a comunicação entre os diferentes componentes 

curriculares. De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, os componentes 

curriculares se referem aos “conteúdos sistematizados que fazem parte do 

currículo” (BRASIL, 2010, p.8)42.  

                                                           
41 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de 7 
de julho de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 
anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 28. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-
pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 27 mar. 2020. 
42  
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Diante do exposto, o documento apresenta inicialmente a área de 

Matemática para posteriormente propor a organização de seus componentes 

curriculares.  

Assim, a análise desta unidade de registro é conduzida a partir de 

conceitos-chave e de suas respectivas unidades de contexto, identificados ao 

longo do texto conforme o guia de análise apresentado no Quadro 8 da página 

seguinte. 
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Quadro 8 – Guia de análise. 

 

Conceitos-chave  

 

Unidades de contexto 

Área de Matemática 

 

 

 

 

Campos 

 

Ideias fundamentais 

 

Letramento matemático 

 

Processos matemáticos 

 

 

 

 

 

Competências específicas 

para o EF 

 

 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 224, 265 e 266). 
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Para compreender a definição atribuída à área de Matemática, 

consultamos no dicionário básico de filosofia de Japiassú e Marcondes (2001) 

os significados das palavras: hipotético-dedutivo, axioma, postulado e 

heurístico. A consulta ao dicionário de filosofia se justifica pela necessidade de 

buscar outras fontes para melhor entendimento dos termos, buscando-se 

articular as definições filosóficas aos significados apresentados pelos teóricos 

da área de Matemática, abordados nesta pesquisa. 

De acordo com este dicionário, hipotético-dedutivo se refere ao 

“raciocínio ou pesquisa que procede, por dedução, a partir de hipóteses” 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 93). A definição do termo induz ao 

significado de hipótese: 

Proposição mais ou menos precisa que emitimos tendo em vista 
deduzir, eventualmente, outras proposições. Em outras palavras, 
proposição ou conjunto de proposições que constituem o ponto de 
partida de uma demonstração, ou então, uma explicação 
provisória de um fenômeno, devendo ser provada pela 
experimentação [...]. A hipótese se revela necessária ao trabalho 
científico e à reflexão filosófica (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, 
p.93). 

Quanto à palavra axioma, deparamo-nos com a seguinte explicação: 

Pressuposto em um sistema, ocorrendo sempre como premissa ou 
como ponto de partida para demonstração de algo. Na exposição 
de um sistema, especialmente nas matemáticas, um axioma é 
uma proposição de partida, indemonstrável, mas que decidimos 
considerar como verdadeira porque parece evidente. Ex.: o todo é 
maior do que as partes, duas quantidades iguais a uma terceira 
são iguais entre si. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p.22). 

No sentido filosófico, postulado se refere à “proposição cuja verdade se 

pressupõe para a demonstração de outras proposições e para a construção de 

um sistema hipotético-dedutivo” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 154).  

Por fim, heurístico diz respeito à descoberta, a uma ideia diretriz 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001).   

Os fundamentos de Rouche (1992) e Caraça (2003) ajudam a inferir 

sobre a definição de Matemática atribuída pela BNCC (BRASIL, 2017) a partir 

da articulação dos significados das palavras estudadas anteriormente.  
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De acordo com Caraça (2003), há várias maneiras de encarar uma 

Ciência. Uma delas, que julgamos aproximar da perspectiva adotada pelo 

documento, se refere àquela que procura acompanhar o seu desenvolvimento 

progressivo, descobrindo suas hesitações, dúvidas e contradições “para que 

logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras contradições” (CARAÇA, 

2003, p. 23). Esta perspectiva, segundo o autor, leva em consideração as 

influências que o contexto social exerce sobre a criação da própria Ciência. 

Para Caraça (2003), mesmo que a Matemática seja concebida como 

uma Ciência que possui “problemas próprios”, ou seja, axiomas e postulados, 

construídos por meio dos raciocínios hipotético-dedutivo e heurístico, os “seus 

fundamentos mergulham tanto como os de outro qualquer ramo da Ciência, na 

vida real” (CARAÇA, 2003, p. 23). 

Rouche (1992), de modo similar, afirma que o ensino da Matemática se 

dá a partir da articulação entre os saberes práticos e utilitários do cotidiano com 

a forma mais elaborada deste mesmo conhecimento, ou seja, o conhecimento 

científico.  

Ao definir a Matemática como uma Ciência hipotético-dedutiva, cujas 

demonstrações são fundamentadas em sistemas de axiomas e postulados, 

interpreta-se que a BNCC (BRASIL, 2017) concebe a Matemática como uma 

ciência viva, inacabada, imprecisa, que lida, constantemente, com 

pressuposições e descobertas provisórias, que por sua vez, “impregnado de 

condição humana, com as suas forças e as suas fraquezas e subordinado às 

grandes necessidades do homem [...]; aparece-nos, enfim, como um grande 

capítulo da vida humana social” (CARAÇA, 2003, p. 23). 

É importante ressaltar que a definição é retomada no documento na 

descrição da primeira competência específica de Matemática para o Ensino 

Fundamental da seguinte maneira:  

Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das 
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em 
diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui 
para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para 
alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no 
mundo do trabalho (BNCC, 2017, p.267). 
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Para a BNCC (BRASIL, 2017), a área de Matemática é composta por 

cinco campos: Aritmética, Álgebra, Geometria, Probabilidade e Estatística. 

Observa-se que o eixo Grandezas e Medidas não é indicado no documento 

como um dos campos da Matemática. Essa composição é justificada por sua 

característica intradisciplinar que contribui para o avanço da própria 

Matemática a partir da ampliação e aprofundamento de todos os seus campos 

numa perspectiva transversal. 

Para apresentação dos componentes curriculares da Matemática a 

BNCC (BRASIL, 2017) propõe cinco unidades temáticas43 a saber: Números, 

Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística. Para 

essas unidades, reúne um conjunto de ideias fundamentais que permitem 

articulações entre elas: equivalência, ordem, proporcionalidade, 

interdependência, representação, variação e aproximação44. 

Como documento de referência macro, em respeito à sua natureza, a 

BNCC (BRASIL, 2017) não apresenta minúcias sobre cada uma das ideias 

fundamentais, cabendo às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 

aprofundá-las na construção de seus respectivos currículos, transformando-as 

em objetos de conhecimento, ou seja, em conteúdos, conceitos e processos. 

Apesar de não fazer referência à alfabetização matemática, a BNCC 

(BRASIL, 2017) menciona um termo que comumente acompanha os estudos e 

discussões sobre o processo de aquisição da linguagem matemática, referimo-

nos ao letramento matemático. 

Baseando-se na definição apresentada na Matriz do Pisa (2012)45 o 

documento de referência define letramento matemático como:  

                                                           
43 Até a terceira versão o documento de referência nomeava os temas matemáticos de eixos. 
Na última versão, passou a nomeá-los como Unidades Temáticas. 
44 Para aprofundamento dessas ideias, sugerimos a leitura da página oficial do pesquisador e 
educador Matemático, Nilson José Machado, que tem defendido a proposta das ideias 
fundamentais no ensino da Matemática.  Disponível em: 
<https://www.nilsonjosemachado.net/sementes-1-matematica-ideias-fundamentais/> Acesso 
em: 01 Abr. 2020. 
45 Documento disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/marcos_referenciais/2013/matriz_avaliac
ao_matematica.pdf> Acesso em 31 mar. 2020. 
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[...] capacidade individual de formular, empregar e interpretar a 
matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar 
matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e 
ferramentas para matemáticas para descrever, explicar e predizer 
fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a 
matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, 
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem 
fundamentados e tomar as decisões necessárias (OECD, 2012, 
p.1). 

Posto que “o conhecimento da medida é essencial para que o aluno 

possa compreender o que passa ao seu redor” (CHAMORRO, 1995, p.3, 

tradução nossa), podemos situar o eixo Grandezas e Medidas no processo de 

letramento matemático, considerando a capacidade do individuo em formular, 

empregar e interpretar grandezas e medidas numa variedade de contextos. 

Portanto, considera-se letrado matematicamente, o sujeito que não somente 

escreve ou lê convencionalmente o “número-medida”, mas que também 

compreende o significado de sua representação. 

 A resolução de problemas, a investigação e o desenvolvimento de 

projetos e modelagem são abordados pela BNCC (BRASIL, 2017) como 

processos matemáticos. O documento atribui duas definições para o termo, 

referenciando-o como atividades matemáticas privilegiadas e estratégias para a 

aprendizagem. Destaca-se, ainda, a potencialidade desses processos para o 

desenvolvimento das competências gerais e específicas da área de 

Matemática.   

Chamorro (1995) afirma que existem diferentes vertentes acerca dos 

procedimentos didático-metodológicos para o tratamento de qualquer tema 

matemático no currículo. São elas: a histórica, que mostra a evolução das 

noções matemáticas; a empírica-indutiva, aquela que proporciona ao indivíduo 

experiências práticas procedentes da vida cotidiana; e a tendência ligada a um 

contexto de resolução de problemas. 

Por estarem diretamente associadas às atividades e estratégias de 

aprendizagem, as tendências indicadas por Chamarro (1995) podem ser 

relacionadas aos processos matemáticos para o ensino das grandezas e 

medidas. Todavia, espera-se que esses processos sejam detalhados e 
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ampliados nos currículos de Matemática produzidos em atendimento à BNCC 

(BRASIL, 2017). 

A última unidade de contexto se refere às competências específicas da 

área de Matemática.  

Na BNCC, competência é definida 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 (BNCC, 2017, p.8).  

O documento define dez competências para a área de Matemática. 

Obviamente, as grandezas e medidas estão subentendidas em todas elas, pois 

“ao estudá-las, os estudantes podem desenvolver competências matemáticas e 

compreender o importante papel destas em sua vida social” (MORAIS; TELES, 

2014, p.10).  

Entretanto, pelo fato de contemplar de maneira explícita as relações 

matemáticas do sujeito com os seus aspectos qualitativos, destacamos apenas 

a quarta competência. 

Conforme a BNCC (BRASIL, 2017), espera-se que ao final do EF o 

egresso saiba investigar, organizar, representar, comunicar e interpretar 

informações sobre as grandezas e suas medidas. O processo de construção 

dessa competência, no que lhe diz respeito “não se trata de aprendizagens, 

puramente sociais, desprovidas de suas propriedades matemáticas” 

(CHAMORRO, 2003, p.317, tradução nossa).  

Para Morais e Teles (2014, p.13): 

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. 

As considerações de Chamorro (2003), Morais e Teles (2014) 

contribuem para fundamentar a definição que o documento atribui à área de 

Matemática: Ciência hipotético-dedutiva, que se apoia em sistema de axiomas 
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e postulados, mas que também exerce papel heurístico em seu processo de 

aprendizagem. 

Tendo em vista essas considerações gerais, passamos a analisar como 

a BNCC (BRASIL, 2017) propõe a apresentação do eixo Grandezas e Medidas 

para o Ciclo de Alfabetização.  

 

 

4.2.1.1.3 Sobre os aspectos específicos do Eixo Grandezas e Medidas no 

Ciclo de Alfabetização 

Enfim, chegamos ao núcleo do universo de análise. O tema central da 

investigação é composto por duas unidades de registro, sendo elas: a 

caracterização do eixo Grandezas e Medidas e a proposição dos objetos de 

conhecimento e habilidades para o Ciclo de Alfabetização.  

Para investigação destas temáticas, organizamos o seguinte guia de 

análise: 
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Quadro 9 – Guia de análise. 

 

Unidades de registro 

 

Unidades de contexto 

Caracterização da Unidade 

Temática46 Grandezas e 

Medidas 

 

 

Texto de apresentação da Unidade Temática Grandezas e 

Medidas: conteúdo integral, fiel ao formato apresentado pela 

BNCC (BRASIL, 2017) sem a intervenção das analistas 

(pesquisadoras). 

Objetos de conhecimento e 

habilidades para o Ciclo de 

Alfabetização 

 

Grades de análise: conteúdo integral conforme apresentado 

pela BNCC (BRASIL, 2017), mas com a intervenção da 

analista (pesquisadora) em sua reorganização (por ano 1º, 2º e 

3º e por grandeza). 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 

As unidades de contextos foram definidas considerando a estrutura 

textual do documento, sendo que na primeira, o conteúdo integral do texto 

referente à unidade temática foi mantido, não sendo necessária nenhuma 

intervenção além da análise. Já na segunda, tendo em vista o objetivo de 

pesquisa, a interferência na organização do conteúdo foi inevitável.  

Coerente com a premissa disseminada na década de 1980 em 

consonância à PCEM (SÃO PAULO, 1988) e aos PCNM (BRASIL, 1997), a 

BNCC (BRASIL, 2017) mantém a exclusividade quanto à abordagem da 

unidade temática Grandezas e Medidas nos currículos prescritos de 

Matemática.  

Na BNCC (BRASIL, 2017) o tema é caracterizado por meio do seguinte 

texto:  

 

                                                           
46 Aqui fazemos menção à Unidade Temática, pois estamos analisando o conteúdo do 
documento curricular de referência, por isso, mantivemos a nomenclatura utilizada pela BNCC 
(BRASIL, 2017).  
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Figura 28 – Caracterização da unidade temática Grandezas e Medidas. 

 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, p. 273). 

Notamos, inicialmente, a partir de uma leitura flutuante – geral – que o 

documento de referência corrobora a caracterização e relevância do eixo 

Grandezas e Medidas, destacando suas particularidades: interdisciplinar, 

intradisciplinar e utilitária. 

Com intuito de analisar o conteúdo latente, prosseguimos com a análise 

detalhada de alguns trechos à luz da teoria, tendo em vista que “qualquer 

análise de conteúdo passa pela análise da própria mensagem. Esta constitui o 

material, o ponto de partida e o indicador sem o qual análise não seria 

possível!” (BARDIN, 2016, p.166). 



126 
  

 

 

Iniciamos com a mensagem “As medidas quantificam grandezas do 

mundo físico e são fundamentais para compreensão da realidade” (BRASIL, 

2017, p.273). Embora curta, a frase indica-nos três inferências: a primeira se 

refere ao significado de medida; a segunda confirma a variedade de grandezas 

contínuas que compõe o eixo Grandezas e Medidas; e a terceira associada à 

sua relevância e praticidade. 

Moura (1995), Coll e Teberosky (2000) ajudam a elucidar a primeira 

inferência relacionada, especificamente, à afirmativa “medidas quantificam 

grandezas”. Esses autores afirmam que o conceito de medida é construído a 

partir da relação entre quantidade e qualidade. Assim, segundo esse viés 

teórico, medida se refere à quantidade de uma determinada grandeza contínua.  

Sobre a segunda inferência, associada à expressão “grandezas do 

mundo físico”, destacamos a característica multíplice do eixo Grandezas e 

Medidas, aspecto importante a ser considerado nos currículos prescritos de 

Matemática. Esta peculiaridade induz à reflexão sobre a multiplicidade de 

grandezas contínuas – fundamentais e/ou derivadas – que lidamos 

diariamente.  

Coll e Teberosky (2000) afirmam que é importante considerar que as 

grandezas não se restringem aos objetos físicos, são qualidades extensivas 

presentes em diferentes fenômenos (seres vivos, espaços, acontecimentos, 

relações comerciais, tecnológicas e etc.) o que torna complexa sua abstração. 

Numa perspectiva convergente Frìas et. al. (2008, p.479, tradução nossa) 

reiteram que “os fenômenos organizados pelos conceitos de grandeza e 

medida são variados”.  

De acordo com Morais e Teles (2014, p. 10) “nosso cotidiano é 

permeado por situações em que precisamos mobilizar competências e 

conhecimentos ligados às grandezas e medidas”, são essas situações que nos 

ajudam a compreender a realidade e a justificar a relevância e o uso da medida 

em nosso dia a dia. Nesse sentido, há de se reconhecer que “a medida é o 

meio de controle por excelência que vai permitir interpretar a realidade 



127 
  

 

 

(relações comerciais, leitura da imprensa, etc.) e criticá-la a partir de dados [...]” 

(CHAMORRO, 1995, p.3, tradução nossa). 

Para a BNCC (BRASIL, 2017), o estudo das medidas e das relações 

entre elas favorece a integração da Matemática com outras áreas de 

conhecimento. Sobre esta importante articulação, a pesquisadora Chamorro 

(1995), ao estudar os currículos espanhóis da década de 1990, identificou a 

carência desse tipo de abordagem na educação primária, ressaltando a 

discrepância entre a vivência prática social e os conteúdos propostos pelos 

currículos de Matemática. Observa-se, portanto que o documento curricular de 

referência brasileiro se preocupa com o provimento dessa lacuna.  

Mediante o posicionamento da BNCC (BRASIL, 2017) sobre as relações 

entre grandezas contínuas, inferimos que elas podem ser contempladas na 

construção das ideias fundamentais da Matemática (equivalência, ordem, 

proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação), 

cabendo analisar como os currículos prescritos produzidos a partir do 

documento de referência propõem a abordagem dessas relações.  

Prosseguimos com a análise da mensagem “No EF – Anos Iniciais, 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” (BRASIL, 2017, p. 273).  

No trecho em questão, o documento define o ato de medir e destaca a 

importância da comparação nesse processo. Se analisarmos a afirmativa,  

considerando especificidades das grandezas contínuas, entendemos   a partir 

de nossos pressupostos teóricos que o fragmento carece de um importante 

complemento. 

Apesar das grandezas contínuas fazerem parte de um mesmo eixo 

temático, o processo de comparação não é comum e nem evidente em todas 

elas.  Do mesmo modo, a dificuldade de identificar uma unidade de medida 

padrão é uma situação variável, pois para algumas grandezas essa 

identificação é mais explícita do que para outras.  
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Concordamos com a BNCC (BRASIL, 2017) de que nos Anos Iniciais do 

EF todas essas relações e conceitos sobre a medida devem ser introduzidos 

por meio de situações cotidianas. Sobre esta orientação, Rouche (1992) e 

Brousseau (2001) destacam a importância da articulação entre os aspectos 

práticos e teóricos, não perdendo de vista que: 

A inegável presença das grandezas e medidas no cotidiano e a 
riqueza de suas conexões com outros conteúdos disciplinares 
poderia indicar que o ensino desse campo da Matemática escolar 
ocorreria de modo fácil e que resultaria em uma efetiva 
aprendizagem do estudante. Contrariamente à essa expectativa, 
resultados de pesquisas têm revelado um quadro de muito 
insucesso dos estudantes na aprendizagem das grandezas e 
medidas, tanto no Brasil como em outros países, a exemplo da 
França (MORAIS; TELES, 2014, p. 12).  

A preocupação da BNCC (BRASIL, 2017) com esses aspectos é notória 

ao evidenciar a importância da construção conceitual das grandezas e suas 

medidas em detrimento dos seus sistemas de representação. Destacamos a 

mensagem a seguir que confirma essa proposição: “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” (BRASIL, 2017, p. 273).  

Ao priorizar os procedimentos no processo de aprendizagem da medida, 

a BNCC (BRASIL, 2017) incita que a construção conceitual se dá 

simultaneamente à vivência prática. Nesta óptica, a ação de medir não está 

dissociada de seus conceitos. O sujeito que mede além de procedimentos, 

também se apropria conceitualmente sobre as grandezas e suas medidas.   

O documento curricular finaliza as proposições para o eixo Grandezas e 

Medidas, destacando a importância de “considerar o contexto em que a escola 

se encontra”. (BRASIL, 2017, p. 273). 

É um consenso entre os teóricos adotados na pesquisa que “desde a 

mais remota antiguidade, a necessidade de medir é inerente à inúmeras 

atividades humanas” (FRÌAS et. al. 2008, p.477, tradução nossa). 

Considerando o aspecto histórico-cultural, o contexto além de se apresentar 

como elemento essencial que aproxima a aprendizagem das situações e usos 

sociais da medida, também vai ao encontro do compromisso com o processo 
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de letramento matemático assumido pela área de Matemática no documento de 

referência.  

Finalizada a análise do texto de caracterização, adiante passamos a 

inspecionar a apresentação dos objetos de conhecimento e habilidades do eixo 

Grandezas e Medidas para o Ciclo de Alfabetização.  

É importante reiterar que no documento “objetos de conhecimento” são 

entendidos como “conteúdos, conceitos e processos” (BRASIL, 2017, p.26) 

enquanto as habilidades são definidas como “aprendizagem essenciais que 

devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares” 

(BRASIL, 2017, p.27). 

Na BNCC (BRASIL, 2017), os componentes curriculares de Matemática 

são apresentados separadamente, por ano e por temas. Por isso, para a 

análise desta unidade de contexto, foi necessário intervir na apresentação do 

conteúdo, organizando-o em quadros projetivos. 

Para Bardin (2016), esses quadros são denominados grades de análise, 

processo de categorização que visa “fornecer, por condensação, uma análise 

simplificada dos dados brutos” (BARDIN, 2016, p.148-149). Vale destacar que 

durante esse procedimento, limitamo-nos à disposição do conteúdo, 

respeitando e mantendo, obviamente, a sua originalidade. 

Primeiramente, construímos a grade de análise e a seguir, o pareamento 

dos objetos de conhecimento e as habilidades relacionadas ao eixo Grandezas 

e Medidas previstas para cada ano de escolarização (1º, 2º e 3º). O 

pareamento foi necessário para melhor visualização dos elementos curriculares 

em cada ano e ao longo do Ciclo de Alfabetização. 
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Figura 29 – Grade de análise: componentes curriculares por ano do Ciclo de Alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: conteúdo extraído da BNCC (BRASIL, p. 236, 237, 240, 241, 244 e 245).
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Esta primeira organização permitiu identificar previamente algumas 

características gerais acerca da apresentação do eixo Grandezas e Medidas no 

Ciclo de Alfabetização proposta pela BNCC (BRASIL, 2017).  

A primeira se refere ao conjunto de grandezas contínuas a ser ensinado 

nos três primeiros anos do EF. Identificamos referência às grandezas 

fundamentais (comprimento, massa, capacidade, tempo e valor) do 1º ao 3º 

ano e à grandeza geométrica área, prescrita a partir do 3º ano. 

Se compararmos este aspecto com os PCNM (BRASIL, 1997), 

identificamos que a BNCC (BRASIL, 2017) não propõe o trabalho com a 

grandeza temperatura nos anos correspondentes ao Ciclo de Alfabetização, 

sendo inserida no EF somente a partir do 4º ano. 

Outra característica em evidência se refere à crescente quantidade de 

objetos de conhecimento e de habilidades ao longo do Ciclo de Alfabetização. 

Considerando que quantidade não é sinônimo de progressão, para identificar 

se além de crescente, a apresentação dos elementos curriculares também é 

progressiva, realizamos a leitura integral dos objetos de conhecimento e de 

suas respectivas habilidades.  

Durante a apreciação, antes de chegarmos à análise progressiva desses 

elementos curriculares, esbarramos em suas descrições. Identificamos duas 

características, a saber: descrições genéricas que concentram grandezas de 

naturezas distintas num mesmo objeto de conhecimento e habilidade e 

descrições específicas que garantem a exclusividade de uma determina 

grandeza num mesmo elemento curricular.  

Essas categorias nos remetem às nossas experiências pessoais, 

descritas no primeiro capítulo em que presenciamos questionamentos de 

professores alfabetizadores acerca das expectativas de aprendizagem 

apresentadas nos currículos prescritos de Matemática.  

Não podemos desconsiderar, obviamente, a abrangência da BNCC 

(BRASIL, 2017) ao definir aprendizagens mínimas a serem adquiridas ao longo 

do Ensino Fundamental. Entretanto, considerando o foco de investigação no 
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eixo Grandezas e Medidas, especialmente na influência de sua característica 

multíplice no currículo, faz-se necessário analisar as implicações dessa 

organização. 

De modo a ilustrar o raciocínio de análise, organizamos o Quadro 10 a 

seguir: 

Quadro 10 – Características dos componentes curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese a partir das informações apresentadas pela 

BNCC (BRASIL, 2017). 

Durante a análise, percebemos que a descrição do objeto de 

conhecimento, dependendo de sua amplitude e complexidade, interfere 

diretamente no detalhamento e na quantidade de suas respectivas habilidades. 

Convém destacar que essa relação é uma característica comumente 

encontrada nos documentos curriculares de referência, independentemente da 

área de conhecimento, não cabendo aqui julgar a sua adequação. 

Nesta pesquisa, o aprofundamento dessa relação se faz necessário, 

pois a princípio, conjecturamos que o tipo de descrição do objeto de 

conhecimento, genérica ou específica, pode interferir na maneira como as 
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grandezas contínuas são (ou serão) abordadas nos currículos prescritos de 

Matemática elaborados a partir do documento base. 

Na BNCC (BRASIL, 2017), no Ciclo de Alfabetização, as habilidades 

referentes ao eixo Grandezas e Medidas aparecem em maior quantidade do 

que os objetos de conhecimento. Por exemplo: para o 1º ano são apresentados 

três objetos de conhecimento para cinco habilidades; para o 2º ano uma 

relação respectiva de quatro para cinco; e para o 3º ano de seis para oito. 

Considerando-se essa organização, quando um objeto de conhecimento 

concentra duas (ou mais) grandezas numa mesma descrição ou quando 

propõe a exclusividade a uma determinada grandeza, as habilidades 

reproduzem o seu formato conforme podemos identificar nos excertos a seguir: 

Figura 30 – Objeto de conhecimento e habilidade: 1º ano. 

   

 

 

 Fonte: BNCC (BRASIL, p.237). 

Figura 31 – Objeto de conhecimento e habilidade: 3º ano. 

 

 

Fonte: BNCC (BRASIL, p.241). 

Mediante esse foco de análise, identificamos que no Ciclo de 

Alfabetização as grandezas: tempo, valor e área são abordados com 

exclusividade. A grandeza comprimento sofre variações nesse processo, sendo 

apresentada de maneira exclusiva e também compartilhada com outras 

grandezas. Já as grandezas capacidade e massa, a partir de uma descrição 

genérica, não recebem tratamento exclusivo, sendo contempladas ao longo 

dos três anos do EF juntamente com outras grandezas.  
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Um aspecto interessante, refere-se ao fato de que no estudo realizado 

no Capítulo 3, também identificamos algumas dessas características nas 

descrições dos objetivos e conteúdos propostos pelos PCNM (BRASIL, 1997). 

Essa evidência, reforça, portanto, a necessidade de justificá-la e/ou refutá-la 

teoricamente. 

Conforme afirmamos em outros momentos, apesar de concentradas 

num mesmo eixo temático, as grandezas contínuas são singulares, de 

naturezas distintas. Essa pressuposição contribui para compreensão e avanço 

acerca da descrição dos objetos de conhecimento e habilidades do eixo 

Grandezas e Medidas. 

Coll e Teberosky (2000), Bellemain e Lima (2002), Zuin (2007) e Frìas 

et. al. (2008) confirmam as particularidades das grandezas contínuas. No 

capítulo teórico vimos que devido às suas características – físicas ou abstratas 

– o processo de abstração de algumas grandezas contínuas é mais simples do 

que para outras.  

Para Frìas et. al. (2008, p. 485, tradução nossa): 

Há qualidades, como o comprimento, que se percebem facilmente, 
posto que se materializam sem dificuldades, enquanto outras têm 
uma concretização mais difícil, como é o caso do tempo, em que 
sua percepção é muito mais complexa.  

  A abordagem exclusiva que a BNCC (BRASIL, 2017) atribui à grandeza 

tempo ao longo de todos os anos do Ciclo de Alfabetização é legitimada pela 

teoria. Por ser um atributo de difícil percepção, o seu processo de 

materialização é extremamente complexo. Afinal, “o tempo não é uma 

qualidade dos objetos, mas sim do que acontece, dos acontecimentos” (COLL 

e TEBEROSKY, 2000, p. 128).   

Para Coll e Teberosky (2000), o sistema monetário permite efetuar 

diferentes tipos de transações financeiras como: compra e venda, empréstimo 

e devolução, trocas de valores equivalentes e dentre outras. Por envolver uma 

relação de natureza econômica, a grandeza valor também é singular. Este 

princípio, por sua vez, é contemplado pela BNCC (BRASIL, 2017) ao abordá-la 

com exclusividade. 
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“A área é uma propriedade ou qualidade de uma superfície que pode ser 

medida, e que, portanto, pode associá-la a um número [...]” (MORENO et. al. 

2008, p.503). De acordo com os mesmos autores, a área é um tipo de 

grandeza que exige um nível de complexidade e abstração. Essa característica 

justifica a atenção especial que a BNCC (BRASIL, 2017) tem atribuído a esta 

grandeza propondo a sua inserção a partir do 3º ano do EF. 

Por se confirmar a pertinência da exclusividade destinada às grandezas 

tempo, valor e área na descrição dos objetos de conhecimento e das 

habilidades do Ciclo de Alfabetização, identificamos que o mesmo tratamento 

não acontece com as grandezas comprimento, massa e capacidade. 

Definidas pelo Sistema Internacional (SI), as unidades bases das 

grandezas comprimento, massa e capacidade são organizadas em múltiplos e 

submúltiplos de dez, seguindo o Sistema Métrico Decimal (SMD). Essa 

padronização é elementar, pois “se quisermos medir comprimento, superfície, 

capacidade e massa e contar a outras pessoas o resultado do que medimos, 

precisamos usar uma unidade que todas as pessoas conheçam e utilizem” 

(COLL e TEBEROSKY, 2000, p.133). 

Conjecturamos que esse aspecto relacionado à organização do SMD, 

tem influenciado a apresentação das grandezas comprimento, massa e 

capacidade nos currículos prescritos de Matemática. Contudo, podemos 

afirmar, ancoradas na fundamentação teórica desta pesquisa, que apesar 

dessas grandezas seguirem o mesmo sistema de medida, do ponto de vista 

curricular e didático, suas particularidades carecem de um tratamento 

diferenciado.  

Para Chamorro (2003), as inconsistências presentes nas propostas 

curriculares destinadas ao ensino primário podem acarretar possíveis erros no 

processo de aprendizagem como o uso inadequado dos sentidos na 

identificação das qualidades dos objetos e a confusão na distinção de 

grandezas. 

O reconhecimento das propriedades físicas dos objetos é construído a 

partir dos sentidos. “Para comparar massa de objetos, por exemplo, qual é o 
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sentido mais adequado?” (CHAMORRO, 2003, p. 321, tradução nossa). Se 

esses sentidos não são plenamente explorados, dificilmente as crianças terão 

condições de identificar e distinguir as qualidades físicas dos objetos. 

Para a autora, nesse mesmo processo, quando a criança tem dificuldade 

para identificar as características de uma determinada grandeza, comumente  

pode vir a tentar resolvê-la usando informações provenientes de outras 

grandezas, ainda que estas não sejam determinantes. Por exemplo: utilizar a 

régua para medir o líquido de um recipiente. 

Levando em consideração que comprimento, massa e capacidade são 

grandezas físicas, passíveis de confusões conceituais entre elas, conforme nos 

indica os estudos de Chamorro (2003), é importante distingui-las, mesmo 

porque o discernimento de suas características é uma tarefa trivial no processo 

de compreensão dessas grandezas (FRÌAS et. al., 2008). 

Para Frìas et. al. (2008, p.479, tradução nossa) “o comprimento é uma 

grandeza linear”. Esta característica permite que a comparação de 

comprimentos possa ser feita a olho nu – comparação direta – ou por meio da 

sobreposição de objetos – comparação indireta – (COLL e TEBEROSKY, 

2000).  

A comparação direta de comprimentos pode ser realizada sem nenhuma 

dificuldade. Se compararmos um lápis com um livro por exemplo, veremos que 

o livro é mais comprido do que o lápis. Nesse processo, pares de adjetivos e 

advérbios opostos são utilizados para representar o resultado da comparação, 

como: maior-menor e curto-comprido. 

Se a comparação direta não for suficiente, podemos colocar os objetos – 

o lápis e o livro – um ao lado do outro, de modo que aquele objeto cujos 

extremos sobressaiam, seja identificado como maior. Na comparação indireta 

de comprimentos é possível utilizar ainda um terceiro objeto intermediário: uma 

borracha, por exemplo, que servirá como termo comparativo. Nesse processo, 

a quantidade de borrachas necessárias para “cobrir” o comprimento do lápis e 

do livro irá determinar a identificação do objeto de comprimento maior e/ou 

menor. 
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De acordo com Coll e Teberosky (2000, p. 130), “O espaço disponível no 

interior de um recipiente é sua capacidade”, já a capacidade se refere à 

“quantidade de líquido ou sólido que um recipiente pode conter”. Assim, a 

capacidade de um recipiente é considerada maior ou menor, dependendo da 

quantidade líquido que ele pode conter.  

A comparação direta entre a capacidade de recipientes também é 

possível, só que de maneira diferente daquela realizada para comparar 

comprimentos.  Por exemplo, por meio da percepção visual posso afirmar que 

um copo (de uso comum) tem menor capacidade – ou cabe menos suco – do 

que a capacidade de uma jarra (também de uso comum). Os pares de adjetivos 

e advérbios: “cabe mais – cabe menos”, “tem mais – tem menos” ou “cheio – 

vazio”, comumente são utilizados para representar esse procedimento. 

A capacidade não é uma grandeza linear, por isso a sobreposição não é 

um procedimento possível para comparar a capacidade de dois recipientes. 

Nesse caso, faz-se necessário a transferência do conteúdo entre os 

recipientes. Por exemplo: encher de líquido a garrafa e passar o mesmo líquido 

para a jarra (de uso comum) em seguida, observar se sobra ou falta líquido 

para preencher a jarra. Pode-se também encher os dois recipientes com o 

conteúdo de um recipiente intermediário, de menor capacidade, como um copo 

(de uso comum), e contar quantos copos cabem em cada um dos recipientes. 

Assim, o recipiente que conter mais copos de líquido terá maior capacidade. 

Diferentemente das grandezas comprimento e capacidade, “A massa 

dos corpos é difícil de ser comparada diretamente” (COLL e TEBEROSKY, 

2000, p. 128). Esta dificuldade está associada à natureza da grandeza, pois na 

prática comparamos o peso – a força com que é atraída pela Terra - e não a 

massa – conteúdo de matéria (COLL e TEBEROSKY, 2000).  

A comparação direta do peso de dois objetos, quando possível, pode ser 

feita por meio de uma simples observação. Por exemplo: podemos dizer que 

um carro é mais pesado do que uma moto. Já para as situações cuja 

comparação direta não é evidente, aqui se faz necessário mobilizar o sentido 

tátil. Quando possível, podemos pegar o objeto em cada mão e comparar o 
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esforço empregado para segurá-los, somente assim, comprova-se que uma 

borracha pesa menos que um livro, por exemplo. 

Em outras situações, pode-se utilizar um instrumento intermediário que 

informe qual objeto tem maior ou menor massa. Por exemplo: para saber a 

massa de duas crianças com alturas aproximadas, precisamos de uma balança 

para identificar quem tem a maior e/ou menor massa. 

Zuin (2007) adverte que a materialização de uma unidade de massa 

exige uma abstração mais intensa, ou seja, modos de pensamento mais 

complexos. Além disso, dependendo do tipo de balança que se utiliza, o 

processo de materialização se torna ainda mais abstrato. 

Em uma escala analógica, a massa de um objeto é materializada, 
seja pelos pesos que equilibram o objeto em um prato, em uma 
balança do tipo Roberval, seja pelo caminho da agulha em uma 
placa graduada em uma balança antropométrica. Nos dois casos, 
existe um índice que pode ser apreciado pelos sentidos. Em uma 
balança digital, não há referência ao fluxo de massa, as duas 
placas de graduação e a agulha desapareceram. É a ordem dos 
números que nos dá a ordem dos objetos (CHAMORRO, 1995, p. 
34, tradução nossa).  

Todo objeto possui comprimento e massa, em outras circunstâncias, 

como no caso de um recipiente, temos ainda a presença da grandeza 

capacidade. Assim, podemos afirmar com base nos estudos de Chamorro 

(1995), que essas grandezas podem ser facilmente confundidas pelo fato de 

serem identificadas e abstraídas em um único objeto.  

De modo a contribuir, ressaltamos a necessidade de elucidar as 

características dessas grandezas nos currículos de Matemática, processo que 

inicia desde a apresentação dos objetos de conhecimento e habilidades. 

Entretanto, como dito anteriormente, mas que se faz necessário evidenciar, 

não podemos desconsiderar a natureza abrangente da BNCC (BRASIL, 2017) 

que ao propor aprendizagens essenciais para o Ciclo de Alfabetização, espera 

que os currículos elaborados a partir de suas diretrizes se dediquem à 

interpretá-las e pormenorizá-las.  

Com intuito de avançar a investigação com o foco na característica 

progressiva do documento, construímos uma segunda grade de análise 
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compilando os objetos de conhecimento e habilidades por grandeza e por ano 

do Ciclo de Alfabetização. Para a construção da segunda grade de análise, foi 

necessário desagregar as descrições genéricas dos elementos curriculares 

conforme processo representado na figura a seguir: 

Figura 32 – Exemplo do processo de desagregação das descrições 

genéricas. 

 

Fonte: BNCC (BRASIL, p.240) objetos de conhecimento e habilidades previstos 

para o 2º ano. 

Seguindo esse procedimento, construímos a grade de análise que 

consta na página a seguir: 
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Figura 33 – Grade de análise: componentes curriculares do Ciclo de Alfabetização por ano e por grandeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: conteúdo extraído da BNCC (BRASIL, 2017, p. 236, 237, 240, 241, 244 e 245).
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A princípio, ao desagregar as descrições genéricas por grandeza, 

descobrimos que este tipo de descrição de certo modo oculta a real 

abrangência da unidade temática Grandezas e Medidas no currículo.  

Durante o procedimento, diferentemente do que havíamos contabilizado, 

detectamos que na realidade a BNCC (BRASIL, 2017) prevê para o 1º ano 

cinco objetos de conhecimento e sete habilidades, já para o 2º ano, 

respectivamente, uma relação de cinco para seis e para o 3º ano de nove para 

onze. Essas informações, por sua vez, justificam a ampliação das informações 

apresentadas na segunda grade de análise. 

Dando sequência à investigação, notamos que o documento de 

referência propõe a mesma progressão de conteúdos e aprendizagens às 

grandezas comprimento, massa e capacidade. Como discutimos anteriormente, 

o processo de aquisição dessas grandezas não é único, por isso o ideal seria 

que não fosse generalizado.  

Esse dado coincide com a nossa conjectura de que os tipos de 

abordagens das grandezas, genéricas ou específicas, podem influenciar na 

organização do eixo Grandezas e Medidas nos currículos de Matemática.  

Dessa maneira, as grandezas comprimento, massa e capacidade, são 

introduzidas no 1º ano do EF a partir da comparação direta, procedimento que 

envolve a reflexão e identificação das qualidades dos objetos (FRÌAS et. al., 

2008). Podemos afirmar, a partir dos fundamentos teóricos da pesquisa, que 

apesar desse importante procedimento dar origem à ideia de medida, sua 

execução não envolve a ação de medir.  

De acordo com Frìas et. al. (2008) a comparação direta está associada 

ao desenvolvimento de habilidades linguísticas – adjetivos e advérbios –

utilizadas para descrever as qualidades dos objetos. Por isso, a BNCC 

(BRASIL, 2017) faz menção aos termos comparativos (mais alto, mais baixo, 

mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, cabe mais, cabe 

menos, mais pesado, mais leve). 
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No documento de referência, o processo de medição propriamente dito 

aparece a partir do 2º ano do EF em que as habilidades estimar e medir são 

agregadas à comparação indireta.  A proposta é que neste ano do Ciclo de 

Alfabetização, as explorações das grandezas comprimento, massa e 

capacidade avencem para os procedimentos de comparação indireta. 

 Na comparação indireta “por diversas razões, é necessário recorrer a um 

intermediário; neste sentido, é bastante usual efetuar comparações por meio da 

medida” (FRÌAS et. al., 2008, p. 487, tradução nossa). A identificação de um 

elemento intermediário para comparar grandezas está associada à definição de 

uma unidade de medida (padronizada ou não padronizada) que 

consequentemente, requer a mobilização das habilidades de medir e estimar. 

“Estimar uma quantidade é o processo de obter uma medida sem a 

ajuda de um instrumento e, decidir consiste em realizar juízos subjetivos sobre 

a medida dos objetos” (FRÌAS et. al., 2008, p. 497, tradução nossa). Por 

dispensar o uso de instrumentos de medida padronizados, o raciocínio 

estimativo favorece o desenvolvimento de estratégias pessoais de medida. 

No 3º ano as proposições avançam para o significado de medida, o que 

justifica a indicação do registro escrito e das relações entre diferentes 

instrumentos e unidades de medida (convencionais e não convencionais, 

padronizados e não padronizados).  

Observa-se, portanto que no último ano do Ciclo de Alfabetização, 

espera-se que a criança tenha construído o significado de medida das 

grandezas comprimento, massa e capacidade. Em conformidade com os 

estudos de Rouche (1992), Chamorro (1995) e Brolezzi (1996), a BNCC 

(BRASIL, 2017) prioriza ao longo dos três primeiros anos do EF, a exploração 

dos procedimentos de medida, extrapolando a abordagem centralizada na 

representação do “número-medida”. 

Em contrapartida, de acordo com a análise realizada anteriormente, as 

especificidades quanto aos processos de comparação, estimativa e medida, 

utilizados para medir massas, comprimentos e capacidades, são pouco 

aprofundadas nas descrições dos elementos curriculares das grandezas em 
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questão, cabendo aos currículos estaduais e municipais o desvelamento 

dessas minúcias. 

No Ciclo de Alfabetização, tempo, valor e área, são abordados com 

exclusividade. De acordo com a nossa percepção, essa característica 

evidencia mais claramente a progressão dos objetos de conhecimento e 

habilidades dessas grandezas.  

Em relação à grandeza tempo, ao longo dos três anos do EF, a BNCC 

(BRASIL, 2017), recomenda o uso de diferentes instrumentos de medida. 

Define que o 1º ano inicie com a exploração de calendários, o 2º ano prossiga 

com o uso de calendários e introduza a utilização de relógios digitais e no 3º 

ano, além dos instrumentos anteriores, também contemple o uso de relógios 

analógicos. 

Tendo em vista que a grandeza tempo é uma propriedade de difícil 

compreensão, os instrumentos de medida são essenciais para o seu processo 

de materialização (CHAMORRO, 1995; COLL e TEBEROSKY, 2000; FRÌAS et. 

al. 2008). Nesse sentido, dada a complexidade da grandeza tempo, avaliamos 

que a proposta da BNCC (BRASIL, 2017) é assertiva.  

Os instrumentos de medida estão associados às unidades de medida 

utilizadas para medir diferentes intervalos de tempo. Sobre esse aspecto, o 

documento de referência apresenta a seguinte progressão: no 1º ano a 

abordagem das unidades de medida dia, semana, mês e ano; no 2º ano a 

ampliação das unidades de tempo identificadas a partir do calendário e 

também o aprofundamento da unidade de medida hora; e por fim, no 3º ano a 

relação entre as unidades horas, minutos e segundos, além da ampliação das 

unidades apresentadas nos anos anteriores. 

A preocupação da BNCC (BRASIL, 2017) em detalhar a grandeza 

tempo, a partir da relação entre intervalos de tempo, unidades de medida e 

seus respectivos instrumentos, evidencia ao longo do processo de 

alfabetização que “não podemos ver o tempo, tocá-lo ou senti-lo, mas podemos 

medi-lo” (COLL e TEBEROSKY, 2000, p.154). 
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Além de medido, o tempo também pode ser registrado. Dada à 

relevância social acerca da comunicação escrita de intervalos de tempo como 

por exemplo, datas e horários, o documento faz alusão à representação 

numérica de medidas de tempo ao longo dos três anos do Ciclo de 

Alfabetização. Para Chamorro (2003, p.338, tradução nossa) “O tempo 

convencional, ou melhor, os sistemas convencionais de medida de tempo, 

possuem um papel especialmente importante na aquisição da concepção de 

tempo”.  

Em relação à grandeza valor, a progressão dos objetos de conhecimento 

e das habilidades se dá a partir de situações-problema do cotidiano. O foco na 

utilidade prática dessa grandeza é adequado e necessário, tendo em vista que 

o valor é uma qualidade relativa, atribuída por convenções. Por exemplo: cada 

país tem a sua moeda (o seu sistema monetário) e o valor de um produto nem 

sempre será igual, pois depende da oferta e da procura (COLL e TEBEROSKY, 

2000). 

Dessa maneira, partindo de problemas do cotidiano, a BNCC (BRASIL, 

2017) define que no 1º ano a criança reconheça e relacione os valores das 

cédulas do sistema monetário brasileiro, no 2º ano estabeleça equivalências de 

valores, por meio da exploração de cédulas e moedas e no 3º ano amplie as 

habilidades anteriores e introduza a comparação entre valores em situações de 

venda, compra e troca. 

Por último, mas não menos importante, ao final do Ciclo de 

Alfabetização, no 3º ano, introduz-se a grandeza área com enfoque na 

comparação direta – visual – e por superposição de áreas de faces de objetos, 

figuras planas ou desenhos. 

A superposição de áreas é uma comparação direta. De acordo com 

Moreno et. al. (2008) esse processo envolve o raciocínio de inclusão, pois “se 

uma superfície está contida em outra, sua comparação é imediata, assim, se 

um livro está sobre a mesa, a superfície de sua cobertura é menor do que a da 

mesa” (MORENO et. al., 2008, p.505).  
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No documento de referência, a grandeza área no 3º ano do EF, não 

envolve, necessariamente, o conceito de sua medida. As explorações 

relacionadas à comparação por superposição remetem à identificação dessa 

qualidade por meio do uso de adjetivos como: maior-menor, largo-estreito e 

extenso-reduzido. 

 Concluindo o plano de análise da BNCC (BRASIL, 2017), adiante 

avançamos para o tratamento e interpretação dos resultados. 

 

 

4.2.1.2 Tratamento e interpretação dos resultados 

A fase final da análise de conteúdo é destinada ao tratamento e à 

interpretação dos resultados. Trata-se da síntese dos principais dados 

fornecidos pela análise (BARDIN, 2016).  

Ao caracterizar o eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização, a 

partir das proposições da BNCC (BRASIL, 2017) nos deparamos com alguns 

aspectos gerais: relacionados ao documento e à área de Matemática, e 

específicos: acerca do tema central de investigação. 

Um ponto importante se refere à densidade do documento de referência. 

A interpretação da BNCC (BRASIL, 2017) não foi um processo imediato, a 

leitura de seu conteúdo na íntegra, foi insuficiente para sua compreensão 

cabal. Para interpretar suas intencionalidades, foi necessário ler os materiais 

complementares referenciados para entendimento de seus embasamentos 

legais, de sua estrutura organizacional e das terminologias utilizadas.  

Contudo, essa densidade está atrelada a outro aspecto do documento: 

sua singularidade. A BNCC (BRASIL, 2017) não é currículo a ser aplicado 

literalmente em sala de aula pelo professor. Seu conteúdo, de natureza 

abrangente, precisa ser interpretado e adaptado; esse processo, por sua vez, é 
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de responsabilidade dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

Esses aspectos evidenciam o importante papel das Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação que além de interpretar as 

recomendações do documento de referência nacional, adaptando-as às suas 

necessidades, também têm o desafio de comunicá-las para o professor a partir 

de uma linguagem fluente, acessível. Convém aqui destacar o compromisso 

dos profissionais envolvidos na elaboração de documentos e propostas 

curriculares, bem como a aderência à área de conhecimento para interpretação 

das proposições macro apresentas na BNCC (BRASIL, 2017).  

Notamos que no documento de referência, os aspectos gerais 

relacionados à área de Matemática (letramento matemático, processos 

matemáticos e as ideias fundamentais) favorecem o desencadeamento dos 

conteúdos e aprendizagens das diferentes unidades temáticas ao longo das 

etapas de escolarização da Educação Básica. Cabe enfatizar que apesar de 

não aparecerem de maneira explícita no documento, esses aspectos estão 

diretamente imbricados na caracterização dos temas matemáticos.  

Dessarte, atendendo ao objetivo de pesquisa, nossas análises 

permitiram identificar algumas características acerca do eixo Grandezas e 

Medidas no Ciclo de Alfabetização a partir da BNCC (BRASIL, 2017). 

A primeira diz respeito à exclusividade como tema da área de 

Matemática. Esta especificidade, além de ratificar o espaço de destaque que o 

eixo Grandezas e Medidas tem ocupado ao longo da história dos currículos 

prescritos de Matemática no Brasil, desde a década de 1980, também ilustra a 

influência dos PCNM (BRASIL, 1997) nas proposições da BNCC (BRASIL, 

2017).  

As características intradisciplinar, interdisciplinar e utilitária, inerentes ao 

eixo Grandezas e Medidas, são mencionadas no documento de referência 

confirmando a potencialidade de seus conteúdos na articulação entre 

diferentes temas matemáticos e Ciências e também para a compreensão da 

realidade. 
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A BNCC (BRASIL, 2017) não faz menção à característica multíplice de 

uma unidade temática composta por grandezas contínuas de naturezas 

diversas, porém com base na fundamentação teórica desta pesquisa e dos 

argumentos tecidos ao longo dos capítulos, cabe aqui ressaltá-la.  

No documento curricular de referência, especialmente no Ciclo de 

Alfabetização, a unidade temática Grandezas e Medidas se configura a partir 

de um conjunto específico de grandezas, sendo comprimento, massa, 

capacidade, tempo e valor abordadas do 1º ao 3º ano do EF; e área introduzida 

a partir do 3º ano.  

Quanto à organização das grandezas contínuas, ressaltamos duas 

características, genéricas e específicas, decorrentes das descrições de seus 

objetos de conhecimento e habilidades. 

As descrições genéricas agregam grandezas de naturezas distintas num 

mesmo conteúdo e habilidade. Entendemos que esse tipo de abordagem é 

uma característica frágil na apresentação do eixo Grandezas e Medidas no 

documento de referência. 

Ao generalizar a progressão dos processos de aprendizagem de 

grandezas diferentes – como comprimento, massa e capacidade – suas 

especificidades podem ser comprometidas. Concentrar conteúdos e 

habilidades distintas numa mesma descrição, também interfere na real 

abrangência do tema matemático no currículo, podendo influenciar na 

dispersão desses elementos nos currículos prescritos de Matemática 

produzidos a partir da BNCC (BRASIL, 2017). 

Destaca-se o potencial das descrições dos conteúdos e aprendizagens 

que agregam apenas uma grandeza. No Ciclo de Alfabetização, identificamos 

que as grandezas tempo, valor e área, recebem atenção especial. Essa 

característica, além de facilitar a leitura e interpretação dos elementos 

curriculares, também contribui para identificar a progressão desses elementos 

de um ano para o outro, considerando as singularidades de cada grandeza 

contínua. 
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Contudo, independentemente dessas descrições genéricas ou 

específicas, na BNCC (BRASIL, 2017), a unidade temática Grandezas e 

Medidas nos três primeiros anos do EF apresenta característica crescente e 

progressiva.  

Crescente, pois identificamos o aumento em relação à quantidade de 

objetos de conhecimento e habilidades por ano. Progressiva, porque os 

elementos curriculares do 1º ano partem da identificação das qualidades dos 

fenômenos e objetos, prosseguem no 2º ano com os procedimentos de 

medição, para então, no 3º ano avançar para o significado de medida.  

Em especial, a característica progressiva remete ao processo de 

construção do conceito de medida que vai além de sua representação 

numérica. Abordagem recomendada pelos teóricos que fundamentam esta 

pesquisa. Na BNCC (BRASIL, 2017), essa progressão inicia com os 

procedimentos de comparação direta, avança para os processos de 

comparação indireta até chegar ao significado de medida.  

Ademais, cabe destacar a complexidade de uma unidade temática 

composta por múltiplas características cujos conceitos oscilam a partir de 

elementos generalizáveis e particulares, relativos e únicos que por sua vez, 

mostrou interferir diretamente em sua apresentação no currículo de referência 

analisado. 

Resta-nos agora investigar como o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) e o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) interpretam as proposições 

da BNCC (BRASIL, 2017) e configuram a organização do eixo Grandezas e 

Medidas no Ciclo da Alfabetização a partir delas. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DO CURRÍCULO DA CIDADE E DO 

CURRÍCULO PAULISTA 

5.1 Introdução 

Neste quinto e último capítulo pretendemos “Articular as características 

do eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização, identificadas na Base 

Nacional Comum Curricular, à configuração apresentada no Currículo da 

Cidade e no Currículo Paulista”.  

Como previsto na organização da pesquisa, para atendimento desse 

objetivo, daremos continuidade à análise de conteúdo. Depreende-se a 

pertinência desse procedimento metodológico, pois a sua função heurística 

diante do objeto de investigação “enriquece a tentativa exploratória, aumenta a 

propensão para a descoberta” (BARDIN, 2016, p.35). 

Considerando que a BNCC (BRASIL, 2017) foi analisada à priori, o 

corpus deste capítulo é constituído por dois documentos curriculares 

elaborados a partir de suas prescrições, são eles: o Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019) e o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019).  

Convém reiterar que a escolha desses materiais está vinculada às 

nossas experiências anteriores, profissionais e acadêmicas, concentradas em 

projetos da SME-SP e SEE-SP. 

 

 

5.2 Análise de conteúdo 

Para investigação do corpus documental desta investigação, seguimos 

as três fases indicadas por Bardin (2016) – a pré-análise, a exploração do 
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manual e o tratamento dos resultados -, as mesmas utilizadas no capítulo 

anterior. 

Prezando pela articulação entre os capítulos da tese, o 

desencadeamento dessas três fases tem como ponto de partida as 

descobertas relevadas na análise da BNCC (BRASIL, 2017) e os subsídios 

teóricos e históricos desta pesquisa.  

Esse repertório nos serviu de sustentação para elaboração do plano de 

análise, a seguir. 

 

 

5.2.1 Plano de análise  

Tomando como desafio conciliar informações contidas em dois 

documentos curriculares, a partir da articulação daquelas identificadas em um 

material de referência, iniciou-se o planejamento dos procedimentos 

metodológicos, definindo o universo de análise representado na figura 34: 

Figura 34 – Universo de análise. 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 
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Para composição desse recorte, realizamos previamente a 

leitura flutuante de ambos os documentos. Para Bardin (2016), isso permite 

conhecer e adquirir algumas impressões sobre eles no decorrer dessa 

aproximação entre pesquisador analista e o material submetido à análise: 

Pouco a pouco, a leitura vai se tornando mais precisa, em função 
de hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre 
o material e da possível aplicação de técnicas utilizadas sobre 
materiais análogos (BARDIN, 2016, p.126). 

Aqui, o termo análogo se aplica à condição do Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019) e do Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) em que ambos 

foram construídos a partir das proposições da BNCC (BRASIL, 2017). Essa 

analogia, por sua vez, está imbricada ao objetivo de pesquisa deste capítulo.  

Dessa maneira, para a interpretação final, prosseguimos para a fase de 

elaboração de indicadores. Para Bardin (2016, p.130) “antes da análise 

propriamente dita, o material reunido deve ser preparado. Trata-se de uma 

preparação material e, eventualmente, de uma preparação formal (“edição”)”. 

Para o desenvolvimento da última fase, optamos por manter o padrão 

utilizado no capítulo anterior como: os conteúdos editados por meio de 

recortes, citações diretas e indiretas, compilados em quadros e grades de 

análise. 

 

 

5.2.1.1 Análise do Currículo da Cidade e do Currículo Paulista 

Colocando em prática o plano de análise, passamos para a etapa de 

exploração do material. 

Fiéis à abordagem qualitativa, os critérios de recorte (escolha das 

unidades), classificação e organização (escolha das categorias) perduraram 

neste capítulo também. Bardin (2016) define o princípio organizativo que 

envolve temas mais amplos como categorias molares e os módulos 

interpretativos mais específicos como categorias moleculares.  
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Tendo como premissa o universo de análise, definimos as unidades e 

subunidades de registro e as unidades de contexto, investigadas 

simultaneamente, no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) - documento 

curricular do Munícipio de São Paulo - e no Currículo Paulista (SÃO PAULO, 

2019) - documento de abrangência estadual. 

Quadro 11 – Universo de análise: unidades e subunidades de registro e 

de contexto.  

 
Universo de análise 

Unidades e subunidades de 
registro 

Unidades de 
contexto 

Aspectos gerais dos 

documentos: Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 

2019) e Currículo Paulista 

(SÃO PAULO, 2019). 

Estrutura dos documentos: 

- Ciclo de Alfabetização; 

- Elementos curriculares. 

Segmento da 

mensagem para 

análise (recortes, 

parágrafos, 

figuras, citações 

diretas e 

indiretas). 

Aspectos gerais da Área 

de Matemática. 

Caracterização da área: 

- Letramento matemático; 

- Ideias fundamentais; 

- Processos matemáticos; 

- Unidades temáticas. 

Aspectos específicos do 

eixo Grandezas e Medias 

no Ciclo da Alfabetização. 

Caracterização do eixo: 

- Conjunto de grandezas; 

- Relevância e características; 

- Elementos curriculares. 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 

Vale salientar que não temos a pretensão de comparar os conteúdos 

dessas propostas curriculares, avaliando qual é a melhor. A análise de 

conteúdo, por possibilitar a exploração síncrona das informações, é um 

procedimento metodológico que permite agregar mensagens sem a 

necessidade de compará-las.   

Também descartamos a análise comparativa, pois a BNCC (BRASIL, 

2017) recomenda o regime de colaboração entre estados e municípios na 

elaboração de suas propostas curriculares. Aspecto este elencado no próprio 

Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p.18): 
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No decorrer dos anos — vale destacar — tanto as redes 
municipais quanto a rede estadual de ensino promovem, 
individualmente ou em colaboração, diversas discussões 
curriculares em prol da melhoria da educação pública, que 
reafirmaram a escola como um direito democrático de todo 
cidadão e que definiram políticas públicas necessárias para a 
formação continuada do professor. 

Desse modo, adiante apresentamos os processos analíticos deste 

capítulo que, porventura, dada à sua natureza, é mais denso que os demais. 

 

 

5.2.1.1.1 Sobre os aspectos gerais dos documentos curriculares 

analisados 

Conforme definido no universo de análise, a unidade de registro 

abordada neste item se refere à estrutura dos documentos. Enquanto os 

elementos curriculares e a organização do EF correspondem às suas 

subunidades. 

É importante ressaltar que a análise desses aspectos é necessária, pois 

a estrutura geral de um documento curricular implica na organização do Ciclo 

de Alfabetização e na configuração do eixo Grandezas e Medidas, contexto e 

tema focal desta pesquisa. Tomando cuidado para não divagar ao longo da 

investigação e também para que esses aspectos não passem despercebidos, 

alguns serão mencionados, enquanto outros, mais relevantes, serão 

analisados. 

Para compreensão acerca da estrutura do Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019) e do Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), levando em 

consideração os princípios da BNCC (BRASIL, 2017), organizamos o Quadro 

12.  
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Quadro 12 – Estrutura geral dos documentos curriculares. 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 

No que tange às informações gerais, é importante esclarecer alguns 

aspectos sobre o contexto de produção dos documentos. 

A primeira versão do Currículo da Cidade foi publicada em 2017, tendo 

como referência a terceira versão da BNCC que estava em processo de 

construção. Assim, muitas nomenclaturas utilizadas no documento da rede 

municipal de educação como eixos e objetivos de aprendizagem, estão em 

consonância à penúltima versão do documento de referência. Entretanto, é 

importante ressaltar que para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos a 

segunda publicação do Currículo da Cidade, atualizada, alterada e divulgada 

no ano de 2019.   

Mesmo que a SME-SP tenha se antecipado quanto à construção do 

currículo no ano de 2017 em relação à SEE-SP, as duas estão de acordo com 

a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 201747 cujo Capítulo V, 

artigo 15º indica que a adequação dos currículos à BNCC (BRASIL, 2017) 

poderia ter sido realizada imediatamente ou efetivada preferencialmente até 

2019 ou no máximo, início do ano letivo de 2020.  

                                                           
47Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-
17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 01 Maio. 2020. 
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Os dois documentos apresentam premissas aproximadas acerca do 

processo de construção do currículo. Identificamos em seus textos 

introdutórios, alguns princípios que contextualizam suas propostas. São eles: 

 Dados estatísticos: números extraídos de dados demográficos e 

censos escolares, utilizados para representar a população atendida pela 

secretaria de educação, bem como para expressar a quantidade de 

envolvidos na construção do documento curricular.   

 Construção dialógica, coletiva e colaborativa: refere-se ao regime de 

colaboração na construção do documento, envolvendo a participação de 

diferentes instâncias da secretaria de educação e o envolvimento de 

diversos profissionais da área (equipe técnica de formação, diretores, 

coordenadores e professores) e também de estudantes da rede.  

 Continuidade48: representa o rompimento com a lógica de 

descontinuidade a cada nova administração estadual ou municipal. 

Alguns encaminhamentos, projetos e discussões realizadas em gestões 

anteriores são integrados às propostas curriculares. 

 Equidade: garantia igualitária do direito à educação a todos os 

estudantes, indiscriminadamente, independentemente de sua realidade 

socioeconômica, cultural, étnico-racial ou geográfica. 

 Educação integral e inclusiva: compromisso com o desenvolvimento 

integral do estudante (intelectual, social, emocional, físico e cultural) e 

sua inclusão, a partir do respeito e valorização da diversidade e 

diferenças evidenciando suas características biopsicossociais.  

Além dessas premissas, identificamos outras duas no Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2019), são elas: 

                                                           
48 O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) apresenta o item “Uma breve retrospectiva das 
discussões curriculares no Estado de São Paulo”. Sugerimos a leitura integral desta parte do 
documento, pois complementa as discussões apresentadas no Capítulo 2 desta tese. 
Documento disponível em: 
<http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/curriculo_paulista_26_07_
2019.pdf> Acesso em 03. Maio. 2020. 
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 Relevância: princípio relacionado à importância do currículo para a 

rede. “Construído para ser um documento dinâmico, a ser utilizado 

cotidianamente pelos professores com vistas a garantir os direitos de 

aprendizagem a todos os estudantes da Rede” (SÃO PAULO, 2019, 

p.11). 

 Contemporaneidade: premissa que envolve a construção do currículo a 

partir do foco nos desafios do mundo contemporâneo e na busca da 

formação dos estudantes para a vida no século XXI (SÃO PAULO, 

2019). 

Esses princípios evidenciam a complexidade implícita na construção do 

currículo. Conforme adverte Sacristán (2013, p. 16): 

[...] quando começamos a desvelar suas origens, suas implicações 
e os agentes envolvidos, os aspectos que o currículo condiciona e 
aqueles por ele condicionados, damo-nos conta de que nesse 
conceito se cruzam muitas dimensões que envolvem dilemas e 
situações perante os quais somos obrigados a nos posicionar.  

Por outro lado, muitas dessas premissas também são elencadas na 

BNCC (BRASIL, 2017), inclusive aquelas associadas ao rompimento das 

políticas educacionais e a colaboração entre as esferas Federal, Estadual e 

Municipal. 

Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a 
fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento 
do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja 
balizadora da qualidade da educação, isto é, da garantia do direito 
dos alunos a aprender e a se desenvolver, contribuindo para o 
desenvolvimento pleno da cidadania (BRASIL, 2017, p.8). 

Quanto à organização do EF, o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) define três fases, sendo elas: o Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos), 

o Ciclo Intermediário (4º, 5º e 6º anos) e o Ciclo Autoral (7º, 6º E 9º anos). 

Organizado dessa maneira, o documento demanda orientações específicas 

para cada ciclo, incluindo o Ciclo de Alfabetização, contexto deste estudo.  

O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) organiza o EF em duas 

etapas: anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º anos). O documento 
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mantém a organização indicada na BNCC (BRASIL, 2017), definindo 

orientações gerais para as duas etapas do EF.  

Nota-se que a organização atribuída ao EF interfere nos anos 

destinados à alfabetização como podemos identificar nos excertos extraídos de 

cada documento.  

Figura 35 – Sobre o Ciclo de Alfabetização. 

 

 

 

 

Fonte: Currículo da Cidade (SÃO PAULO, p.40). 

Figura 36 – Sobre o Período de Alfabetização. 

 

Fonte: Currículo Paulista (SÃO PAULO, p.84). 

Observa-se que o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) entende que 

a alfabetização se desenvolve ao longo dos três primeiros anos do EF, 

definindo como Ciclo de Alfabetização. O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 

2019) antecipa essa projeção para um ano anterior, estabelecendo como meta 

a alfabetização até o final do segundo ano do EF, não fazendo referência à 

organização desse período por ciclo de aprendizagem.  
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O fato do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) destinar um volume 

específico à área de Matemática, agrega em suas considerações o termo 

alfabetização matemática. O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), por ser 

um volume único, dedicado a todas as áreas de conhecimento, apresenta no 

trecho analisado uma perspectiva centralizada no processo de aquisição da 

leitura e da escrita da linguagem materna.  

Todavia, para não comprometer a análise do Currículo Paulista (SÃO 

PAULO, 2019), evitando a interpretação equivocada sobre o seu conteúdo, 

buscamos investigar nos documentos a definição atribuída ao termo 

alfabetização matemática. Para isso, selecionamos os seguintes trechos:  

Figura 37 – Sobre a compreensão de Alfabetização Matemática. 

 

 

 

 

 

Fonte: Currículo da Cidade (SÃO PAULO, p.83). 

Figura 38 – Sobre a compreensão de Alfabetização Matemática. 

 

 

 

 

 

Fonte: Currículo Paulista (SÃO PAULO, p.83). 
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A Matemática também pode ser considerada como uma linguagem. 

Portanto, o processo de aquisição de seus símbolos e significados, inerentes 

aos seus diversos campos e temas, recebe o nome de alfabetização 

matemática (MACHADO, 1990; GÓMEZ-GRANELL, 2003; LOPES E 

NACARATO, 2009; VECE et. al., 2014; DANYLUK, 2015).  

Nesta pesquisa, entendemos que a aquisição da leitura e escrita 

numérica, relacionada às grandezas e medidas, faz parte desse processo 

maior correspondente à alfabetização matemática. 

O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) apresenta uma definição 

abrangente para alfabetização matemática, contemplando os diferentes temas 

da área, incluindo Grandezas e Medidas. Enquanto o Currículo Paulista (SÃO 

PAULO, 2019) concentra o seu significado no processo de aquisição do 

sistema de numeração decimal (SND). 

Contudo, não avaliamos a definição do Currículo Paulista (SÃO PAULO, 

2019) como equivocada, pois a alfabetização matemática se refere a um 

processo amplo e complexo. De acordo com Danyluck (2015, p.26) “a escrita e 

a leitura das primeiras ideias matemáticas podem fazer parte do contexto de 

alfabetização” o que inclui a apropriação das características do SND. 

Na verdade, a definição identificada no Currículo Paulista (SÃO PAULO, 

2019) nos leva a conjecturar sobre a forte influência histórica, em currículos 

prescritos de Matemática, de perspectivas que priorizam ou centralizam a 

relevância de temas matemáticos em detrimento de outros, o que talvez possa 

justificar a ênfase no SND. 

Brousseau (2001), nesse sentido, ajuda a compreender o motivo dessa 

prioridade ao evidenciar a natureza do eixo Grandezas e Medidas. Para o 

autor, o fato das ideias relacionadas às grandezas e suas medidas estarem 

intimamente ligadas à Matemática em particular, aparecendo em inúmeras 

circunstâncias, em seus diversos temas, fica muito difícil postular a priori 

perspectivas específicas para a sua abordagem.  
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Em consonância às contribuições de Brousseau (2001), entendemos a 

importância da característica articuladora do eixo Grandezas e Medidas, 

indicada na PCEM (SÃO PAULO, 1988) ainda na década de 1980, pois ajuda a 

identificar as possíveis relações das medidas com outros temas matemáticos 

como Geometria e Números, por exemplo.  

Tomando como pressuposto o fato da BNCC (BRASIL, 2017) não 

contemplar a alfabetização matemática em suas diretrizes, notamos que ambos 

os documentos curriculares avançam e ampliam em relação a esse aspecto tão 

importante para os currículos de Matemática dos anos iniciais do EF.  

No entanto, embora a alfabetização matemática seja abordada nos dois 

documentos, com intuito de evidenciar o cerne desta investigação, não se pode 

passar despercebido o fato de que a medida, no contexto da alfabetização 

matemática, é um tema de pesquisa que merece atenção não só no âmbito 

curricular, mas acadêmico também, conforme já destacamos no segundo 

capítulo referente à fundamentação teórica desta investigação.  

Prosseguimos com a análise acerca da interpretação dos elementos 

curriculares, em especial, das competências, dos objetos de conhecimento e 

das habilidades.  

No que diz respeito à organização geral desses elementos curriculares, 

identificamos algumas características comuns entre o Currículo da Cidade 

(SÃO PAULO, 2019) e o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019).  

Tanto um documento quanto outro apresenta indícios de que essa 

interpretação e adaptação foram realizadas por meio de diferentes processos. 

Nomeamos esses processos de:  

 Síntese: resumo dos elementos curriculares indicados na BNCC 

(BRASIL, 2017). 

 Adequação: ajuste ou revisão de um determinado elemento curricular.  

 Reprodução: apresentação integral do elemento curricular conforme 

descrito na BNCC (BRASIL, 2017) sem qualquer alteração. 
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 Ressignificação: proposição de um novo significado ao elemento 

curricular, diferente, porém coerente com o documento de referência. 

 Ampliação: extensão (ou aumento) de elementos curriculares indicados 

na BNCC (BRASIL, 2017).  

Essas características estão relacionadas à identidade das propostas 

curriculares. Corroboram que o currículo “Não é algo neutro, universal e imóvel, 

mas um território controverso e mesmo conflituoso a respeito do qual se tomam 

decisões [...]” (SACRISTÁN, 2013, p.23).  

O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), de modo geral, reitera49 os 

dizeres da BNCC (BRASIL, 2017). O termo reiterar é mencionado no próprio 

documento, por isso a referência.  

Identificamos inicialmente, que a organização geral das competências, 

dos objetos de conhecimento e das habilidades, proposta pelo Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019) apresenta as seguintes características:  

Quadro 13 – Características identificadas no Currículo Paulista (SÃO 

PAULO, 2019).  

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 

                                                           
49 De acordo com o Dicionário Online de Português a palavra reiterar é um verbo transitivo 
direto que significa: dizer ou fazer novamente; repetir: reiterar uma ordem. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/reiterar/> Acesso em: 06. Jun. 2020. 
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Em relação ao Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019), destacam-se 

as características indicadas no Quadro 14, a seguir: 

Quadro 14 – Características identificadas no Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019). 

 

Fonte: Fonte: elaborado pela autora da tese. 

É de suma importância salientar que os exemplos apresentados nos 

Quadros 13 e 14 se referem, única e exclusivamente, à análise realizada sobre 

o eixo Grandezas e Medidas. Portanto, não podem ser generalizadas para o 

documento curricular como um todo.  

Assim sendo, não significa, por exemplo, que as características de 

ressignificação e de ampliação não estejam presentes em outros elementos do 

Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019). Em contrapartida, as características 

também não podem ser tomadas como base para afirmar que o Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2019) não apresenta indicativos de sínteses, 

adequações e reproduções em outros elementos curriculares. 

Essas características foram identificadas a partir de uma apreciação 

prévia, acerca da organização geral desses elementos nos currículos. Portanto, 

elas não são aqui apresentadas para validar ou anular a credibilidade e/ou a 

relevância desses documentos. 
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Ainda neste capítulo, ao desvelar a caracterização do Eixo Grandezas e 

Medidas, retomaremos essa discussão, concentrando os esforços na 

interpretação das descrições dos objetos de conhecimento e das habilidades 

referentes ao tema, analisando-os com acuidade ao longo do Ciclo de 

Alfabetização.  

Por isso, adiante, além de dar sequência ao universo de análise, 

mantendo o foco no objetivo de pesquisa, buscamos trilhar um caminho 

coerente e fecundo à investigação.  

 

 

5.2.1.1.2 Sobre os aspectos gerais da Área de Matemática 

Na BNCC (BRASIL, 2017) o letramento matemático, as ideias 

fundamentais, os processos matemáticos e as unidades temáticas 

caracterizam a área de Matemática.  

Para uma análise posterior, sintetizamos todos esses elementos no 

Quadro 15, a seguir.  

Quadro 15 – Caracterização da área de Matemática nos documentos 

curriculares. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 
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Por meio de uma apreciação geral do quadro 15, podemos presumir que 

ambos os documentos tanto da rede municipal quanto da rede estadual de São 

Paulo, caracterizam a área de Matemática conforme as proposições da BNCC 

(BRASIL, 2017), levando-nos a uma avaliação favorável sobre esse aspecto.  

Em virtude dessa caracterização, é que se mostra importante investigar 

a definição atribuída à Área de Matemática.  

De acordo com o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p.303): 

Como parte do conhecimento humano, a Matemática assume, em 
todas as etapas da Educação Básica, papel relevante na formação 
dos estudantes. Mas, para além de sua utilidade e de poder ser 
compreendida como uma linguagem, ela deve ser vista como 
ciência, com características próprias de pensar e de investigar a 
realidade, concorrendo para o desenvolvimento de capacidades 
fundamentais para a análise, compreensão e intervenção em 
diferentes contextos. 

Para o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, p. 64): 

A Matemática é uma construção humana que envolve um conjunto 
de conhecimentos associados, por exemplo, aos números, às 
formas geométricas e a diversos tipos de raciocínio como 
dedução, indução, estimação, aproximação, entre outros. Ajuda a 
resolver diversos tipos de problemas, muitas vezes, apresentando 
diferentes soluções. É um conjunto de ideias que permite analisar 
fenômenos e situações presentes na realidade para obter 
informações e conclusões que não estão explícitas. Além disso, 
possibilita a obtenção de modelos, relações, padrões e 
regularidades, de forma a conhecer e analisar a realidade e obter 
informações para tomar decisões. Sua aprendizagem contribui 
para a formação integral dos estudantes e seu desenvolvimento 
permite enfrentar os desafios que se apresentam na vida cotidiana 
de qualquer pessoa. A Matemática desempenha um papel 
formativo básico, na medida em que possibilita o desenvolvimento 
dos diversos tipos de raciocínio, e outro instrumental, que é prático 
e visa a resolver problemas em situações reais, sendo uma 
ferramenta para ser usada em outras áreas e permitindo abordar 
uma grande variedade de situações. Com essa amplitude, a 
Matemática envolve três dimensões que se articulam e se 
complementam: a social, a cultural e a formal. 

A BNCC (BRASIL, 2017) concebe a Matemática como uma Ciência 

hipotético-dedutiva, de linguagem própria, necessária para manutenção e 

avanço da sociedade cujo domínio de seus axiomas e postulados se dá a partir 

da articulação entre os conhecimentos práticos e científicos. Observa-se, com 

base nessa perspectiva, que as definições apresentadas nos currículos 

estadual e municipal de São Paulo se complementam. 
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Julgamos que o significado concedido à Matemática por ambos os 

documentos é mais acessível e de fácil compreensão se comparado àquele 

apresentado no documento de referência. Dado que revela o importante papel 

desses currículos prescritos no processo de interpretação da BNCC (BRASIL, 

2017). 

Notamos que as definições atribuídas à Matemática pelo Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2019) e pelo Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), 

assim como os estudos de Rouche (1992) e de Caraça (2003), levam-nos a 

refletir acerca de seus diferentes sentidos e âmbitos e também sobre a 

articulação entre eles como por exemplo: a Matemática como linguagem 

(manifestação cultural); a Matemática como Ciência (expressão científica, 

formal); e a Matemática prática cotidiana (dimensão social).  

Tanto as leituras, quanto as análises realizadas até aqui, evidenciam 

que tão importante quanto definir os conteúdos matemáticos no currículo, 

assim também é a definição de Matemática, considerando a tríade de seus 

aspectos sociais, científicos e culturais.   

O entendimento sobre a Matemática, por conseguinte, está associado ao 

letramento matemático.   

A respeito desse aspecto, tanto o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019), quanto o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), fazem referência à 

BNCC (BRASIL, 2017). Afirmam que o letramento matemático é a capacidade 

individual de interpretar a Matemática em uma variedade de contextos. Assim 

como o documento de referência, destacam a comunicação, a representação, o 

raciocínio e a argumentação matemática, como habilidades principais desse 

processo. 

Acerca do letramento matemático, a partir dos processos de 

interpretação indicados no item anterior, podemos afirmar que o Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019) realiza a ressignificação do termo, situando-o 

num processo mais abrangente, fazendo referência ao termo multiletramentos. 

Assim, além do letramento convencional, os multiletramentos e os 
novos letramentos se fazem necessários para a formação integral 
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dos estudantes e, dessa forma, para a inserção nas culturas: 
letrada, artística, do movimento, científica, popular, digital, entre 
outras (SÃO PAULO, 2019, p.40). 

No que concerne às ideias fundamentais da Matemática (equivalência, 

ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência e 

representação) conforme havíamos sinalizado no quarto capítulo, nesta parte 

da pesquisa iríamos investigar como elas são abordadas nos currículos 

prescritos de Matemática, e principalmente se aparecem articuladas ao eixo 

Grandezas e Medidas. 

Primeiramente, identificamos que o entendimento sobre as ideias 

fundamentais da Matemática é similar entre os documentos analisados. Os 

dois currículos denotam a função articuladora e transversal dessas ideias entre 

os diferentes temas e conteúdos matemáticos. 

Para o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p.316) "Essas ideias 

articuladas perpassam todas as unidades temáticas" e para o Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2019, p.66) “Essas ideias se articulam entre si, 

possibilitando mais integração entre os conteúdos matemáticos [...]".  

Um segundo aspecto, refere-se ao fato de que apesar dos currículos 

analisados apresentarem a definição matemática para cada uma dessas ideias 

fundamentais, não evidenciam as possíveis articulações com o eixo Grandezas 

e Medidas, em especial no Ciclo de Alfabetização, deixando para que o 

professor alfabetizador realize esse desdobramento.  

Consideramos esse aspecto uma fragilidade, pois diante da 

complexidade e multiplicidade de características desse eixo, e fundamentadas 

em nossas experiências nos processos de formação continuada, 

conjecturamos que nem sempre todos os professores alfabetizadores 

conseguirão identificá-las e desenvolvê-las com autonomia.  

De todo modo, como a BNCC (BRASIL, 2017) orienta a conversão das 

ideias fundamentais da Matemática em objetos de conhecimento, esperamos 

identificá-las ainda, ao menos algumas delas, no próximo item, quando 

analisarmos os objetos de conhecimento e suas respectivas habilidades ao 

longo do Ciclo de Alfabetização.   
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Quanto aos processos matemáticos, ou seja, as estratégias ou 

atividades privilegiadas para ensinar e aprender Matemática, identificou-se nos 

documentos a ampliação de outras possibilidades, além daquelas 

apresentadas na BNCC (BRASIL, 2017).  

Além da resolução de problemas, da investigação, do desenvolvimento 

de projetos e da modelagem, o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) 

acrescenta as tecnologias digitais, a etnomatemática, a história da Matemática 

e o uso de jogos e brincadeiras. O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), por 

sua vez, insere as tecnologias digitais, os jogos e a interdisciplinaridade. 

Notamos nos documentos curriculares, a aproximação com os estudos 

de Chamorro (1995) acerca das diferentes vertentes sobre os procedimentos 

didático-metodológicos que podem influenciar positivamente a abordagem dos 

temas matemáticos nos currículos. 

Por último, mas não menos importante, em relação às Unidades 

Temáticas (Números, Álgebra, Grandezas e Medidas, Geometria e 

Probabilidade e Estatística) indicadas pela BNCC (BRASIL, 2017) para a 

organização da área de Matemática, o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) realiza a ressignificação e ampliação dessa organização enquanto o 

Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) opta por reiterá-la. 

No Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) as Unidades Temáticas 

recebem o nome de Eixos Estruturantes e são ampliadas a partir da introdução 

dos Eixos Articuladores.  

Além dos eixos estruturantes, o currículo de Matemática apresenta 
também os eixos articuladores, que permitem estabelecer relações 
tanto intramatemática como extramatemática, possibilitando uma 
articulação entre os vários eixos da Matemática (intramatemática) 
e da Matemática com outras áreas do conhecimento 
(extramatemática) (SÃO PAULO, 2019, p.78). 

No segundo capítulo da tese, vimos que devido às suas características 

intradisciplinar e interdisciplinar, o eixo Grandezas e Medidas se concentra na 

confluência entre relações intramatemáticas e extramatemáticas (ROUCHE, 

1992; BELLEMAIN e LIMA, 2002; CARAÇA, 2003; MORAIS e TELES, 2014; 

BELLEMAIN et. al., 2018).  
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Desse modo, consideramos a proposta do Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019), de trabalho com Eixos Articuladores, um tanto quanto 

interessante e necessária, principalmente se avaliada a partir da caracterização 

do eixo Grandezas e Medidas.  

Ao reiterar as Unidades Temáticas, o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 

2019) contempla os mesmos temas matemáticos propostos pela BNCC 

(BRASIL, 2017) inclusive mantendo a sua nomenclatura.  

Findando este item, cabe salientar que independentemente das 

ampliações, ressignificações e reiterações identificadas nos documentos, o que 

podemos perceber, é que a exclusividade atribuída ao eixo Grandezas e 

Medidas é algo comum entre eles. Evidência que confirma a sua relevância e 

indispensabilidade nos currículos prescritos de Matemática.  

 

 

5.2.1.1.3 Sobre a caracterização do Eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de 

Alfabetização 

Chegamos, enfim, ao núcleo do universo de análise.  

Nesta parte da pesquisa, concentramos nossos esforços para identificar 

como o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e o Currículo Paulista (SÃO 

PAULO, 2019) configuram o eixo Grandezas e Medidas, a partir das 

proposições da BNCC (BRASIL, 2017). 

Antes de darmos início à análise, é preciso primeiramente justificar a 

organização conferida a ela.  

O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) estabelece o período de 

alfabetização do 1º ao 2º ano do EF e o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) tem como princípio que o Ciclo de Alfabetização perfaz do 1º ao 3º ano 

do EF. Em vista disso, para não comprometer os dados, evitando uma lacuna 
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entre eles, as proposições indicadas pelo Currículo Paulista (SÃO PAULO, 

2019) para o 3º ano do EF, também serão consideradas.  

É importante ressaltar que essa diferença se justifica pela liberdade 

conferida pela própria LDBEN 9.394/96 acerca da organização da Educação 

Básica cujo Capítulo 2, Artigo 23, adverte que: 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 

Muitas Secretarias de Educação têm se dedicado à implementação de 

seus currículos, oferendo às suas respectivas redes, materiais didáticos 

curriculares. Por exemplo, os cadernos do aluno, do professor e de orientações 

didáticas do Currículo da Cidade, oferecidos pela SME-SP, e também  os livros 

do professor e do aluno referentes ao Projeto EMAI  disponibilizados pela SEE-

SP. 

 Entretanto, como nossa investigação está concentrada nos currículos 

prescritos e não nos currículos apresentados, limitamos a análise aos 

documentos concebidos como oficiais (SACRISTÁN, 2000). Por isso, os dados 

e os resultados desta investigação, conferem exclusivamente à instância 

prescrita do currículo como temos dito desde o início da tese.  

De acordo com Sacristán (2000) o currículo apresentado se refere aos 

materiais didáticos que servem de instrução para o professor. Para o autor, 

esses materiais operacionalizam as orientações curriculares expressas nos 

currículos prescritos. 

Todavia, não podemos descartar a possibilidade de que as 

potencialidades e/ou as fragilidades identificadas nesta pesquisa, acerca da 

configuração do eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização, nos 

currículos prescritos de Matemática, podem vir a ser ampliadas e/ou sanadas a 

partir desses materiais didáticos curriculares. Entretanto esta seria uma nova 

pesquisa, não cabendo aqui avançar os limítrofes do presente estudo.   
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Levando em consideração esses aspectos precedentes, organizamos 

inicialmente no Quadro 16 a seguir, as características gerais do eixo 

Grandezas e Medidas, identificadas nos documentos curriculares.  

Quadro 16 – Caracterização do eixo Grandezas e Medidas nos 

documentos curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese. 

 Conforme dito anteriormente, o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) traduz a Unidade Temática como Eixo Estruturante enquanto o Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019) mantém a nomenclatura proposta pela BNCC 

(BRASIL, 2017). Entretanto, independentemente da diferença terminológica, 

ambos concebem o eixo Grandezas e Medidas como um dos temas da área de 

Matemática.  

 Para identificação das características atribuídas ao eixo Grandezas e 

Medidas, analisamos, a princípio, os textos de apresentação.   

 O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) descreve o eixo Grandezas 

e Medidas da seguinte maneira: 
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Figura 39 – Texto de apresentação do eixo Grandezas e Medidas. 

 

 

 

Fonte: Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019, p.77). 

Inicialmente, destaca as relações qualitativas inerentes ao eixo 

Grandezas e Medidas, levando-nos a inferir acerca da importância do tema 

para a própria Matemática por permitir a ampliação das relações entre 

grandezas discretas – quantitativas – e grandezas contínuas – qualitativas 

(BROLEZZI, 1996; CARAÇA, 2003). 

No fragmento também é notória a ênfase aos procedimentos de medida. 

Acerca desse aspecto, convém destacar a característica multíplice do tema em 

questão.  

Os construtos teóricos da pesquisa, especialmente os estudos 

espanhóis de Chamorro (1995, 2003, 2005), Coll e Teberosky (2000), Frías et. 

al. (2008) têm revelado que a unidade de medida e o instrumento de medição 

estão vinculados às características da grandeza. Esse importante princípio 

desconstrói a ideia de que os processos de medição de grandezas distintas 

sejam únicos.  

Essas diferenças, por sua vez, assim como na BNCC (BRASIL, 2017), 

também não são aprofundadas no documento curricular da SME-SP. 

Dentre as características do eixo Grandezas e Medidas, a 

intradisciplinar, ou seja, a sua articulação com outros temas matemáticos 

recebe destaque no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019). Nota-se essa 

evidência, também no desfecho da apresentação do tema ao se referir às 

ideias fundamentais.  

O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), por meio das abordagens 

histórica e cultural para caracterizar o eixo Grandezas e Medidas, discorre 
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sobre as suas particularidades prática e utilitária, intradisciplinar e 

interdisciplinar.  

A ênfase na contextualização histórica e cultural é evidente, por 

exemplo, no excerto a seguir: 

Os sistemas de medidas se desenvolveram de modo específico 
para cada sociedade, mas com o tempo, houve a necessidade de 
padronizá-los, em consequência da expansão comercial entre os 
povos, bem como do desenvolvimento das ciências. Assim, por 
exemplo, quando as partes do corpo humano foram utilizadas 
como padrões para medir, surgiram os instrumentos não 
convencionais de medida: palmo, polegada, braço. Como esses 
instrumentos variavam muito, surge a necessidade de fixar 
unidades de medidas (SÃO PAULO, 2019, p. 322, 323). 

Consideramos importante essa contextualização, pois a perspectiva 

antropomórfica - aquela que concebe o corpo humano como instrumento de 

medida - não ajuda somente a construir a necessidade de padronização e 

convenção de unidades e instrumentos de medida (ZUIN, 2007; CREASE, 

2013). Sendo o corpo humano, o primeiro e o mais antigo instrumento de 

mensuração da história da humanidade, a abordagem antropomórfica, também 

contribui, significativamente, para aproximação da criança às primeiras ideias 

de medida (MOURA, 1995; COLL; TEBEROSKY, 2000).  

Afinal, “nem sempre precisamos de medidas exatas. Por isso, podemos 

utilizar objetos ou partes de nosso corpo para servirem como unidade de 

medida” (COLL; TEBEROSKY, 2000, p.136). 

No Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) também é perceptível a 

ênfase às características prática e utilitária. 
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Figura 40 – Características prática e utilitária do eixo Grandezas e 

Medidas. 

 

 

 

 

Fonte: Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p.323). 

A relevância que o documento curricular atribui às medidas, 

contextualizando-as em seus diferentes usos e funções sociais, é coerente aos 

processos de letramento matemático conforme recomendado pela BNCC 

(BRASIL, 2017) e reiterado na própria proposta da SEE-SP. 

Para o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p. 325) “O estudo das 

medidas contribui para a ampliação da noção de número, a aplicação de 

noções geométricas e a construção do pensamento algébrico”.  

O documento curricular complementa ainda que: 

O desenvolvimento das habilidades previstas para essa unidade 
temática contempla a Competência 3, que trata da compreensão 
das relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes 
campos da Matemática e de outras áreas de conhecimento (SÃO 
PAULO, 2019, 325).  

Nos excertos anteriores, as particularidades intradisciplinar e 

interdisciplinar da unidade temática são explicitadas, fechando assim a 

apresentação das principais características do eixo Grandezas e Medidas. 

Congruente à pesquisa bibliográfica realizada no segundo capítulo da 

tese, avaliamos positivamente a caracterização que o Currículo Paulista (SÃO 

PAULO, 2019) confere ao tema. Afinal, o documento contempla 

particularidades que fundamentam a relevância do eixo Grandezas e Medidas 

nos currículos de Matemática. 
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Contudo, assim como a BNCC (BRASIL, 2017) e o Currículo da Cidade 

(SÃO PAULO, 2019), o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) também 

apresenta explicações genéricas ao se referir ao processo de medição de 

grandezas diferentes.  

Sabemos que os currículos prescritos de Matemática não têm como 

propósito detalhamentos como esses apresentados adiante. No entanto, tendo 

em vista os compromissos desta pesquisa documental, torna-se imprescindível 

desvelar alguns aspectos que percebemos circundar não só os documentos 

curriculares, mas também os estudos teóricos que abordam o assunto. 

No segundo capítulo, destacamos que ao eleger uma grandeza continua 

a ser medida, faz-se necessário mobilizar conhecimentos sobre as suas 

particularidades. Com profundidade, na análise da BNCC (BRASIL, 2017), a 

partir dos estudos de Chamorro (1995, 2003, 2005) e de Coll e Teberosky 

(2000), detalhamos diferenças entre os processos de medição de grandezas 

contínuas.  

Retomamos aqui essa discussão, pois ela ajuda a desvendar as ideias 

subjacentes à afirmação de que “medir é comparar”. Esta frase, apesar de 

apropriada, por ser generalista, oculta minúcias relevantes acerca da medida. 

Para o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p. 323, 324): 

A noção de medição de uma grandeza a partir de outra, de mesma 
natureza, tomada como unidade, implica saber quantas vezes a 
unidade escolhida cabe na grandeza a ser medida (p. 323). 
Para tanto, espera-se que ao concluir o ciclo dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, os estudantes reconheçam que medir é 
comparar uma grandeza com uma unidade e, assim, possam 
expressar o resultado da comparação por meio de um número 
(p.324). 

Embora redigidos com palavras diferentes, os dois fragmentos fazem 

referência ao procedimento de comparação.  

Primeiramente, é preciso evidenciar que “Saber quantas vezes a 

unidade escolhida cabe na grandeza a ser medida”, bem como, “reconhecer 

que medir é comparar uma grandeza como uma unidade”, são explicações 

relacionadas ao procedimento de comparação indireta. Portanto, não é 
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qualquer comparação que dá origem à ideia de medida, tendo em vista que a 

comparação direta – a olho nu – nem sempre requer medir (BELLEMAIN; 

LIMA, 2002). 

Ademais, faz-se necessário esclarecer que há diferenças quanto aos 

processos de comparação indireta.  

A medida, a partir da perspectiva multíplice, não está relacionada à 

palavra comparação em seu sentido geral, mas sim aos procedimentos 

inerentes a ela, ou seja, como a comparação indireta procede para medir uma 

dada grandeza. 

Nesse sentido, vimos que a comparação indireta da grandeza 

comprimento se dá por meio do procedimento de sobreposição. Enquanto a 

grandeza capacidade, por ser diferente, ocorre a partir da transferência entre 

conteúdos de recipientes. Já a grandeza massa, por estar associada à força 

gravitacional, requer uma comparação extremamente complexa, por meio do 

esforço ou da força empregada (COLL; TEBEROSKY, 2000). 

O tempo, por sua vez, é uma grandeza contínua cuja comparação 

indireta só é possível por meio da identificação de períodos de duração (horas, 

dias, semanas, meses e anos). A comparação indireta da grandeza valor por 

sua vez, dá-se por meio da relação de equivalências entre valores oficialmente 

pré-definidos por um sistema monetário. Por fim, a comparação indireta da 

grandeza área se dá, inicialmente, por meio de superposições e/ou inclusões 

(COLL; TEBEROSKY, 2000; CHAMORRO, 2003, 2005). 

Desse modo, observamos que existem diferentes tipos de 

procedimentos de comparação indireta, cada qual em respeito às 

especificidades de uma dada grandeza contínua. Portanto, o termo 

comparação, não é único, requer cautela ao ser utilizado como parâmetro para 

grandezas distintas.  

Analisada a caracterização do eixo Grandezas e Medidas, passamos à 

investigação acerca das grandezas contínuas abordadas em cada documento 
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curricular, ano do Ciclo de Alfabetização e seus respectivos objetos de 

conhecimento e habilidades. 

Diante do desafio de articular as informações da BNCC (BRASIL, 2017) 

àquelas apresentadas no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e no 

Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), organizamos três grades de análise 

por ano de escolarização.  

Vale lembrar, conforme dito logo no início deste item, que apesar do 

currículo da SEE-SP fazer referência ao período de alfabetização até o 2º ano 

do EF, para não comprometer a investigação, tomamos a decisão de 

considerar também as informações atribuídas pelo documento ao 3º ano do 

EF.  

Esse critério de disposição das grades de análise se mostrou eficiente 

para vislumbrar o comportamento do eixo Grandezas e Medidas em cada ano e 

ao longo do Ciclo de Alfabetização. Isso não somente tendo em vista a 

articulação entre os três documentos curriculares, mas também percebendo as 

particularidades de cada um. 

Seguindo esse caminho e dando continuidade, faremos uma análise à 

priori dos dados por ano para que posteriormente, no tratamento dos 

resultados, os aspectos inerentes à configuração do Ciclo de Alfabetização 

sejam delineados.  

A seguir apresentamos a grade de análise referente aos elementos 

curriculares do eixo Grandezas e Medidas previstos para o 1º do EF.  
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Figura 41 – Grade de análise: elementos curriculares referentes ao 1º ano do EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: informações extraídas da BNCC (BRASIL, p. 236 e 237), do Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p. 329 e 330) e do Currículo da Cidade 

(SÃO PAULO, 2019, p. 87). 
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Como dito anteriormente, para interpretar e adaptar as proposições da 

BNCC (BRAIL, 2017), os documentos curriculares realizam diversos processos 

dentre eles sínteses, adequações, reproduções, ampliações e ressignificações.  

No que se refere à delimitação dos objetos de conhecimento e das 

habilidades referentes ao eixo Grandezas e Medidas, observamos que o 

Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) reproduz as descrições dos elementos 

curriculares da BNCC (BRASIL, 2017), mantendo-os  exatamente como no 

documento de origem, inclusive os códigos correspondentes às habilidades. O 

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) apresenta descrições aproximadas, 

mas diferentes – ampliadas, adaptadas ou sintetizadas – a partir daquelas 

indicadas na BNCC (BRASIL, 2017). Essas características não são exclusivas 

ao 1º ano, elas se estendem para os demais anos do Ciclo de Alfabetização. 

Especialmente no 1º ano, são abordadas as grandezas comprimento, 

massa, capacidade, tempo e valor. Esse conjunto de grandezas é consensual 

entre o documento de referência e os outros dois currículos. 

Acerca da organização dessas grandezas contínuas em objetos de 

conhecimento e habilidade é importante destacar que as mesmas 

características, genéricas e específicas, encontradas na BNCC (BRASIL, 2017) 

também são presentes no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e no 

Currículo Paulista (BRASIL, 2019). Ou seja, as grandezas comprimento, massa 

e capacidade são concentradas nos mesmos conteúdos e habilidades, 

enquanto as grandezas tempo e valor recebem distinção. 

No item tratamento dos resultados, no capítulo anterior, afirmamos que 

as descrições genéricas poderiam vir a fragilizar a apresentação do eixo 

Grandezas e Medidas e que, por isso, o ideal seria que os currículos prescritos 

de Matemática fizessem essa desagregação. A análise revela, portanto que 

isso não acontece. 

Sobre os objetos de conhecimento e habilidades destinados às 

grandezas comprimento, massa e capacidade parece não haver um consenso 

entre as orientações prescritas no documento de referência e no Currículo 
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Paulista (BRASIL, 2019) àquelas apresentadas pelo Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019). 

A BNCC (BRASIL, 2017), e logicamente, o currículo da SEE-SP, por 

reproduzir as descrições do documento de origem, propõem a introdução 

dessas grandezas no 1º ano do EF a partir da comparação direta, por isso a 

referência aos adjetivos opostos. 

Concordamos com a abordagem desses documentos, pois de acordo 

com Frías et. al. (2008) a comparação direta, por estar relacionada à 

percepção da qualidade das coisas, das pessoas, dos objetos e/ou dos 

fenômenos, requer a utilização de um vocabulário específico para expressá-la. 

Portanto, a comparação direta se refere às primeiras relações das crianças no 

processo de identificação das grandezas contínuas. 

O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019), por sua vez, não faz 

referência à comparação direta, propondo a introdução das grandezas 

comprimento, massa e capacidade, a partir de habilidades que envolvem 

procedimentos de comparação indireta (medir e estimar). 

Para Frías et. al. (2008, p. 484, tradução nossa): 

[...] a medição é um processo que começa com a percepção do 
que se queira medir, continua com as comparações que dão lugar 
a constituição de quantidades e termina com a atribuição de 
números à quantidade.   

Se o ato de medir começa por meio da percepção de uma determinada 

qualidade, avaliamos que esta seja uma habilidade indispensável para a 

formação das crianças ingressas no EF. Todavia, não podemos negar o fato de 

que ao medir e estimar, o sujeito também identifica qualidades inerentes aos 

objetos físicos. De todo modo, compreendemos que a distinção e clareza sobre 

os procedimentos de comparação direta e indireta são fundamentais nos 

currículos.  

Um aspecto que não pode passar despercebido, diz respeito à 

referência que os documentos fazem em relação às unidades de medida. 

Enquanto a BNCC (BRASIL, 2017) e o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) 
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fazem menção às “unidades de medida não convencionais” o Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2019) se refere às “unidades de medida não 

padronizadas”. 

De acordo com Coll e Teberosky (2000), as unidades de medida podem 

ser classificadas em dois tipos: aquelas utilizadas de maneira particular para 

resolver problemas do nosso cotidiano, denominadas unidades de medida não 

padronizadas; e aquelas que são estabelecidas por convenções e leis 

internacionais utilizadas e compartilhadas por diversas nações que recebem o 

nome de unidades de medida convencionais. 

Assim, apesar do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e do 

Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) apresentar nomenclaturas distintas à 

classificação das unidades de medida, ambas denotam o mesmo significado. 

Portanto, uma denominação não invalida a outra. 

Quanto à grandeza tempo, o uso do calendário é comum na 

apresentação dos conteúdos e das habilidades nos três documentos.  

As proposições do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) diferem dos 

outros dois documentos em relação à unidade de medida utilizada para 

introduzir a grandeza tempo no 1º ano. Enquanto a BNCC (BRASIL, 2017) bem 

como, o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) partem da unidade de medida 

dia, o currículo da SME-SP inicia com a unidade de medida semana. 

Embora o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) faça referência aos 

dias da semana, usando a nomenclatura hoje, reiteramos a complexidade de 

sua abstração. 

 “O tempo é um conceito difícil de compreender” (COLL; TEBEROSKY, 

2000, p. 154). Dada a sua complexidade, recomenda-se que a introdução 

dessa grandeza no 1º ano do EF inicie com unidades de medidas mais 

próximas às crianças, ou seja, de um período de tempo mais curto de sua 

rotina diária.  

Nesse sentido, a exploração da unidade de medida dia, por meio da 

linguagem oral, assim como recomenda a BNCC (BRASIL, 2017), permite que 
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a criança relembre atividades realizadas num passado próximo (por exemplo, 

manhã), situe-se no presente e também projete ações para um futuro próximo, 

ou seja, para um mesmo dia (por exemplo, noite).  

Chamorro (2003) e Coll e Teberosky (2000) afirmam que conforme as 

crianças se apropriam dessas relações referentes há períodos de tempo mais 

curtos, elas vão ampliando para períodos mais longos como semanas, meses e 

anos. 

Em relação à grandeza valor, a BNCC (BRASIL, 2017) e o Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019) utilizam os verbos reconhecer e relacionar para 

expressar as relações que se espera que as crianças realizem com as cédulas 

e moedas do sistema monetário. De maneira convergente, entretanto menos 

explicita, o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) propõe ao 1º ano do EF a 

exploração de cédulas e moedas.  

Destacamos a abrangência do verbo explorar, pois pode se referir a 

diferentes intervenções do sujeito com o objeto, como por exemplo: leitura, 

comparação, reconhecimento e relações entre valores. Entendemos que essa 

amplitude não seja prejudicial para a apresentação dessa grandeza, pois 

representa possibilidades diversas de aproximação da criança com o sistema 

monetário.    

Por fim, não podemos deixar passar despercebidas as ideias 

fundamentais da Matemática que transformadas em objetos de conhecimento, 

assim como recomenda a BNCC (BRASIL, 2017), estão presentes no eixo 

Grandezas e Medidas. Um detalhe importante a ressaltar é que no currículo, 

essas ideias são facilmente identificadas nas descrições das habilidades e não 

necessariamente nos objetos de conhecimento, assim como recomenda o 

documento de referência. 

Identificamos a explicitação de duas ideias no 1º ano do EF, são elas: 

ordem e representação. 

A ideia de ordem, de acordo com o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019, p. 65) "permite a observação da organização sequencial de números, de 
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ordem de grandeza numérica e de estudos de sequências numéricas ou 

figurais". 

A ideia de ordem pode ser ampliada para as grandezas contínuas. Na 

BNCC (BRASIL, 2017) ela está presente no objeto de conhecimento “Medidas 

de comprimento, massa e capacidade: comparações e unidades de medida 

não convencionais” (p.236). Mais claramente na descrição da habilidade que 

envolve o uso de termos, adjetivos opostos para comparar comprimentos, 

capacidades ou massas. 

A comparação direta permite a mobilização da ideia de ordem. Ela 

possibilita organizar dois ou mais objetos em ordem crescente ou decrescente, 

a partir da identificação de suas qualidades. Por exemplo: do maior para o 

menor, do menor para o maior, do mais vazio para o mais cheio, do mais cheio 

para o mais vazio, do mais curto para o mais longo, do mais longo para o mais 

curto, do mais leve para o mais pesado, do mais pesado para o mais leve e etc. 

Portanto, observamos que a ideia de ordem é contemplada de maneira 

mais explícita no Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), tendo em vista que o 

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019), no 1º ano EF, não propõe objetos de 

conhecimento ou objetivos de aprendizagem e desenvolvimento acerca da 

comparação direta. 

A ideia de representação, conforme o Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019, p. 66): 

está relacionada com a simbologia matemática, mas também se 
apoia na linguagem oral e escrita, nas representações icônicas 
(figuras, esquemas, diagramas etc.), além de representações de 
objetos do meio físico para indicar entes matemáticos. 

No 1º ano do EF, a representação pode ser identificada facilmente na 

abordagem da grandeza tempo quando se objetiva a produção de escrita de 

datas. Entretanto, destacamos que por envolver as múltiplas linguagens (oral, 

escrita e inclusive corporal) no processo de comunicação, a representação se 

faz presente em situações contextualizadas, envolvem estratégias e 

instrumentos convencionais ou não convencionais de medida. 
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Incluímos na ideia de representação a linguagem corporal e a ela 

conferimos ênfase, pois comumente utilizamos o corpo para expressar a 

medida, uma vez que a identificação de algumas grandezas está associada à 

utilização da percepção sensorial (CHAMORRO, 2003). Por exemplo: abrir os 

braços para representar o comprimento de um objeto, utilizar as mãos para 

ilustrar o nível referente à quantidade de conteúdo presente num determinado 

recipiente, levantar os braços para indicar a altura de uma pessoa e etc.  

Findamos aqui a investigação do 1º ano. Avançamos agora para a grade 

de análise referente ao 2º ano do EF.  
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Figura 42 – Grade de análise: elementos curriculares referentes ao 2º ano do EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: informações extraídas da BNCC (BRASIL, p. 240 e 241), do Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p. 332) e do Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019, p. 91). 
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Na grade de análise do 2º ano do EF, num primeiro momento, um 

aspecto que se sobressai está relacionado à disposição dos objetos de 

conhecimento e habilidades referentes às grandezas comprimento, massa e 

capacidade.  

A BNCC (BRASIL, 2017) e o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) 

desagregam a grandeza comprimento das demais grandezas, enquanto o 

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) volta a concentrá-las numa mesma 

descrição. 

Esse aspecto remete à discussão apresentada no capítulo anterior 

acerca das fragilidades que subjazem elementos curriculares que concentram 

grandezas de naturezas distintas numa mesma descrição e quais são as suas 

implicações para o eixo Grandezas e Medidas. 

No que se referem às minúcias dos conteúdos e das habilidades 

concernentes às grandezas comprimento, massa e capacidade identificamos 

que o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) amplia as proposições do 

documento de referência. Essa ampliação é notória em três pontos: quando 

nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, o documento apresenta 

possibilidades de instrumentos de medida padronizados; ao incluir a 

representação numérica da medida nessas relações; e por fim, ao propor a 

resolução de problemas envolvendo essas grandezas. 

A representação numérica na BNCC (BRASIL, 2017) só aparece de 

maneira sistematizada e explícita no 3º ano EF a partir da construção da ideia 

de medida.  

Conjecturamos que do ponto de vista do documento curricular de 

referência, essa antecipação realizada pelo Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) implicaria na progressão desses aspectos no eixo Grandezas e Medidas. 

Entretanto, se considerarmos que a representação numérica da medida se faz 

presente nos mais diversos instrumentos de mensuração, a proposta de 

antecipá-la, além de apropriada, também é necessária até mesmo porque o 

documento propõe o uso de estratégias de representação para resolução de 

problemas, o que requer o registro do “número-medida”. 
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Em relação à grandeza tempo, a BNCC (BRASIL, 2017) e o Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019) concentram os seus conteúdos e suas 

respectivas habilidades na identificação de intervalos de tempo por meio do 

uso de calendário e do relógio digital. 

Quanto aos objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento apresentados pelo Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) 

para a grandeza tempo, há algumas indicações de adaptação, retomada e 

síntese. 

Adaptação, pois o objetivo “Ler horas em relógio digital” antecede a 

habilidade de “Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio 

digital”. Sendo assim, concordamos plenamente com o Currículo da Cidade 

(SÃO PAULO, 2019) de que para chegar a medir a duração de um intervalo de 

tempo, é necessário inicialmente ser capaz de ler horas. 

O indício de retomada se refere à proposição “antecipar, recordar e 

descrever oralmente acontecimentos em relação há um dia”. Como esta 

habilidade não é abordada no 1º ano do EF, o Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019) faz esse resgate. 

Enquanto o documento de referência agrega dias da semana, meses e 

ano à habilidade de indicar a duração de intervalo de tempo entre duas datas, o 

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) sintetiza essa proposição, 

contemplando apenas dias e semanas. 

Todas essas relações corroboram a relevância e especificidade dessa 

grandeza. 

O tempo faz parte de nosso cotidiano e nos permite observar as 
variações ao nosso redor, embora não possamos alterar seu 
curso. Em muitas ocasiões, até mesmo sem perceber, medimos o 
tempo fazendo comparações de um período com o outro (COLL; 
TEBEROSKY, 2000, p. 154). 

Quanto à grandeza valor, os três documentos mantém as mesmas 

recomendações relacionadas à equivalência de valores entre moedas e 

cédulas do sistema monetário brasileiro. 



187 
 
 

 

Essa consonância entre os documentos pode ser justificada pela 

natureza da grandeza valor. De acordo com Frías et. al. (2008, p. 483, tradução 

nossa): 

Em geral, não existe um processo de medição de “valor 
econômico” que seja, por exemplo, análogo a medir uma área ou 
um comprimento. O “valor” ou “preço” econômico é normalmente 
determinado por uma pessoa ou grupo de pessoas e, portanto, a 
maneira usual de descobrir um preço não é medir, mas ler um 
rótulo ou perguntá-lo. 
 

Em contrapartida, “o dinheiro é essencialmente discreto ou descontínuo; 

no sistema monetário, geralmente há um limite para o fracionamento da 

unidade” (FRÍAS et. al. 2008, 483, tradução nossa).  

No 2º ano do EF, identificamos ainda as ideias matemáticas de 

aproximação, representação e equivalência. 

 A aproximação, conforme o Currículo Paulista (SÃO PAULO, p.316) 

"está articulada com a realização de cálculos aproximados, como estimativas e 

outros utilizados no dia a dia". 

Tanto o currículo da SEE-SP quanto o currículo da SME-SP, a ideia de 

aproximação se faz presente na habilidade que envolve estimar comprimentos, 

capacidades e massas por meio de estratégias pessoais e do uso de 

instrumentos de medida. 

Quanto à ideia de representação no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) é contemplada nas habilidades concernentes às grandezas 

comprimento, massa e capacidade que exigem a expressão de resultados de 

medições numericamente e o registro de resolução de problemas e na 

grandeza tempo, a leitura de horas. No Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), 

a representação é indicada apenas na grandeza tempo ao se referir à 

organização de informações em agendas e registros de horários.   

Por fim, a ideia de equivalência conforme o Currículo Paulista (SÃO 

PAULO, 2019, p. 315) está "presente nos estudos dos números racionais, 

equações, áreas ou volumes e em outros objetos de conhecimento". No 2º ano 

do EF, em ambos os documentos, esta ideia está presente nas habilidades que 
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exigem estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do 

sistema monetário brasileiro.  

Agora, passamos para a grade de análise referente ao último ano do 

Ciclo de Alfabetização, ou seja, o 3º ano do EF. 
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Figura 43 – Grade de análise: elementos curriculares referentes ao 3º ano do EF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: informações extraídas da BNCC (BRASIL, p. 244 e 245), do Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019, p. 335 e 336) e do Currículo da Cidade 

(SÃO PAULO, 2019, p. 95). 
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A princípio, a organização dos elementos curriculares do 3º ano do EF, 

revelou uma diferença no que se refere às grandezas abordadas no Ciclo de 

Alfabetização.  

O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) segue as proposições da 

BNCC (BRASIL, 2017) em abordar no 1º, 2º e 3º anos as grandezas 

comprimento, massa, capacidade, tempo e valor, sendo a grandeza área 

inserida a partir do 3º ano. Já o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) 

apresenta uma proposta aproximada, exceto em relação à grandeza área, não 

contemplada no 3º ano do EF.  

Conjecturamos que essa opção esteja associada às tomadas de 

decisões decorrentes do processo de reelaboração do currículo. Entretanto, 

ressaltamos, de repente, a importância de essas decisões serem justificadas 

nas propostas curriculares. 

Outros dois aspectos instigantes se referem à organização das 

grandezas comprimento, massa e capacidade no Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019).  

Na grade de análise, é possível identificar a ausência de objeto de 

conhecimento para a habilidade “(EF03M28) Identificar a unidade de medida e 

o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e 

capacidade” (p.95).  

Algo que não havíamos identificado na BNCC (BRASIL, 2017), mas que 

merece ser destacado aqui, se refere à concentração das grandezas, 

comprimento, tempo e capacidade no mesmo objeto de conhecimento e 

habilidade. Essa organização também é concebida pelo currículo da SME-SP. 

Neste caso, como os currículos prescritos, macro e meso, não realizam esse 

detalhamento, entendemos que essa distinção fica sob a responsabilidade dos 

materiais didáticos construídos a partir dos documentos curriculares e/ou do 

professor alfabetizador.  

Também observamos que diferentemente da BNCC (BRASIL, 2017) que 

separa a grandeza comprimento das grandezas massa e capacidade, o 



191 
 
 

 

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) agrega todas elas num mesmo objeto 

de conhecimento. Entretanto, suas especificidades são contempladas 

detalhadamente na apresentação das habilidades. A organização atribuída 

esclarece a pertinência de agregar grandezas distintas num mesmo conteúdo, 

desde que nas habilidades sejam contempladas suas especificidades. 

Esses pontos corroboram as análises sobre a BNCC (BRASIL, 2017) em 

que pontuamos as possíveis fragilidades – dispersões e generalizações – que 

poderiam surgir na organização do eixo Grandezas e Medidas em currículos 

prescritos de Matemática em decorrência de sua característica diversa. Esses 

mesmos pontos também sinalizam que não há critérios devidamente explícitos 

que levem à compreensão acerca da organização das grandezas contínuas 

nos documentos curriculares. 

Sobre a grandeza tempo, o documento de referência e o Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019) concentram os conteúdos na leitura de horas por 

meio de relógios digitais e analógicos. O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) além de indicar o uso desses mesmos tipos de relógios, retoma e amplia 

a exploração das unidades de medida do calendário (dia, semana, mês, 

bimestre, semestre e ano), mostrando a preocupação com a progressão desta 

grandeza na organização do currículo. 

No que se refere à grandeza valor, assim como na grade de análise do 

2º ano EF, também identificamos um consenso entre os documentos 

curriculares em relação à apresentação de seus respectivos conteúdos e 

habilidades. 

Por fim, de maneira muito semelhante ao 2º ano do EF, as ideias 

fundamentais aproximação, representação e equivalência são contempladas 

nos documentos curriculares da cidade e do estado de São Paulo. 

Em ambos os documentos, a ideia de aproximação se faz presente nas 

habilidades que envolvem a estimativa de medidas referentes às grandezas 

comprimento, massa e capacidade. A representação aparece veementemente 

na apresentação da grandeza tempo, a partir da leitura e registro de intervalos 
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de tempo. Já a ideia de equivalência é referenciada na exploração das cédulas 

e moedas do sistema monetário. 

 

 

5.2.1.2 Tratamento e interpretação dos resultados 

Ao articular as características do eixo Grandezas e Medidas, no Ciclo de 

Alfabetização, identificadas na BNCC (BRASIL, 2017) ao Currículo da Cidade 

(SÃO PAULO, 2019) e ao Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) tivemos 

condições de compreender a configuração que estes dois documentos 

atribuem ao tema matemático.  

Perseguindo esse objetivo metodologicamente por meio do 

procedimento de análise de conteúdo, identificamos semelhanças e diferenças 

sobre essas configurações. Associamos essas decorrências aos processos de 

interpretação e adaptação (por síntese, adequação, reprodução, 

ressignificação e ampliação) inerentes à elaboração e/ou reelaboração das 

propostas curriculares que se dão a partir das proposições do documento de 

referência. 

Partindo de uma análise geral, observamos semelhanças associadas a 

uma estrutura maior dos documentos que mesmo de maneira indireta, 

influenciam a organização dos temas matemáticos nos currículos prescritos.  

Ressalta-se, por exemplo, a construção de ambos os documentos 

curriculares que envolveram premissas e preocupações relacionadas aos 

dados estatísticos educacionais, as relações colaborativas, a continuidade de 

projetos de políticas públicas anteriores e ao compromisso com a educação 

integral e inclusiva. 

Embora apresentem terminologias e até mesmo interpretações 

diferentes para alguns termos abrangentes como alfabetização matemática, 

processos matemáticos, ideias fundamentais da matemática, letramento 

matemático e a área de Matemática, todos esses elementos foram identificados 
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nos currículos da SME-SP e da SEE-SP cada qual com a sua particularidade, 

seguindo as recomendações da BNCC (BRASIL, 2017). 

As diferenças quanto à configuração do eixo Grandezas e Medidas, 

iniciam na definição acerca do que se entende por Ciclo de Alfabetização 

conforme liberdade conferida pela LDBEN 9.394/96 no que se refere à 

organização da Educação Básica. Enquanto o Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019) define como o período de 1º ao 3º ano do EF, o Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019) estabelece os dois primeiros anos do EF.  

Para não prejudicar nossas análises, evitando uma lacuna na pesquisa, 

consideramos as proposições de objetos de conhecimento e habilidades 

definidos pelo currículo da secretaria estadual para o 3º ano também. 

Entretanto, convém destacar que se considerássemos apenas os elementos 

curriculares destinados ao 2º ano, as diferenças elencadas a seguir seriam 

acentuadas. 

Quanto à caracterização do eixo Grandezas e Medidas identificamos 

uma diferença em relação à abrangência de suas particularidades.  

O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019), num processo de síntese, 

dá ênfase à contribuição do tema para a área de Matemática elevando sua 

característica intradisciplinar. O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) por 

meio de uma interpretação ampliada, faz referência às relevâncias prática e 

utilitária, intradisciplinar e interdisciplinar do eixo em questão. 

Desde o primeiro capítulo da tese temos evidenciado, de modo até 

insistente, sobre o papel das Secretarias Municipais e Estaduais de Educação 

no processo de elaboração de seus respectivos currículos. No segundo 

capítulo, com mais ênfase e propriedade, justificamos essa relevância tendo 

em vista a natureza da BNCC (BRASIL, 2017).  

A respeito desse aspecto, destacamos que os objetos de conhecimento 

e as habilidades, apresentados no Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019), do 

1º ao 3º ano, são exatamente os mesmos elencados na BNCC (BRASIL, 2017). 
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Não identificamos indícios de síntese, adequação, ampliação e ressignificação 

na interpretação destes elementos, somente de reprodução. 

Se a BNCC (BRASIL, 2017) não é currículo, mas sim um documento de 

referência para elaborá-lo, fica subentendido que o processo de interpretação e 

pormenorização desses elementos na SEE-SP acontece por meio dos 

materiais curriculares do Projeto EMAI e/ou fica sob a responsabilidade do 

professor durante a realização do seu planejamento. 

Esse dado, portanto, evidencia a importância de projetos como por 

exemplo o ProBNCC, responsáveis pelo acompanhamento da (re)elaboração 

dos currículos e implementação da base nas redes de ensino do Brasil.  

Nesta parte, dedicada ao tratamento dos resultados há de se considerar 

que ao reproduzir os conteúdos e as habilidades da BNCC (SÃO PAULO, 

2017), a análise sobre o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) pode vir a 

transmitir a impressão de que a adequação do documento curricular à BNCC 

(SÃO PAULO, 2017) é plena, colocando em evidência apenas as proposições 

do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019).  

Por conseguinte, entendemos que esta condição não é legítima se 

levarmos em consideração que o currículo da SME-SP configura o eixo 

Grandezas e Medidas a partir da interpretação e não da réplica dos preceitos 

do documento de referência.  

Para a abordagem do eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de 

Alfabetização, o Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) prevê as grandezas 

fundamentais comprimento, massa, capacidade, tempo e valor do 1º ao 3º ano 

e propõe a introdução da grandeza área a partir do 3º ano. O Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2019) destoa apenas em relação à grandeza área que 

não é contemplada neste ciclo. 

 Realçam-se as características genéricas e específicas das descrições 

dos elementos curriculares na configuração do eixo Grandezas e Medidas. 

Esperávamos, por exemplo, que as grandezas comprimento, massa e 

capacidade, concentradas num mesmo objeto de conhecimento e habilidade, 
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fossem desagregadas nos currículos prescritos. Entretanto, essa desagregação 

não acontece, ela prevalece. 

Essa característica revelou como ela pode fragilizar a organização do 

eixo Grandezas e Medidas no currículo. Como, por exemplo, quando 

identificamos no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) a ausência da 

indicação de conteúdo para o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento 

relacionado às grandezas comprimento, tempo e capacidade.  

Sobre esta abordagem genérica, identificamos ainda que não há critérios 

devidamente explícitos acerca da agregação de grandezas distintas num 

mesmo conteúdo ou habilidade. Em contrapartida, notamos a potencialidade 

dessa desagregação quando realizada na descrição das habilidades como 

encontramos no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019). 

Portanto, a partir dessas características identificamos que a 

configuração do eixo Grandezas e Medidas, no Ciclo de Alfabetização, nos 

currículos da rede estadual e municipal de São Paulo, assim como na BNCC 

(BRASIL, 2017) se dá a partir da concentração e desagregação de grandezas 

contínuas. 

Como previsto na BNCC (BRASIL, 2017) identificamos nos documentos 

curriculares uma organização crescente do eixo Grandezas e Medidas no que 

se refere à quantidade de conteúdos e habilidades previstos por ano. Não 

encontramos diferenças extremas nesse sentido. 

É na característica progressiva, ou seja, na gradação em relação à 

complexidade dos conteúdos que se concentram os principais contrastes, 

principalmente referente às grandezas comprimento, massa e capacidade – 

que até então temos nos atentado – e tempo. Dada a sua natureza, a grandeza 

valor segue a mesma progressão nos três documentos curriculares. 

No que se refere à progressão das grandezas comprimento, massa e 

capacidade observamos que a tendência do Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2019) é de ampliar as proposições da BNCC (BRASIL, 2017) ao longo 

dos anos do Ciclo de Alfabetização. Quando, por exemplo, propõe a introdução 



196 
 
 

 

dessas grandezas no 1º ano por meio da comparação indireta e não da 

comparação direta; ou ainda quando antecipa a representação numérica, 

sistematiza do 3º ano para o 2º ano. Assim, para essas grandezas contínuas 

especificamente inferimos que o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) 

apresenta uma proposta mais avançada e/ou exigente do que os outros 

documentos.  

A configuração atribuída à grandeza tempo difere em alguns aspectos 

entre os três documentos. O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019), a partir 

da interpretação dos objetos de conhecimento e habilidades previstos na 

BNCC (BRASIL, 2017), propõe adaptações, retomadas e sínteses. Por 

exemplo: no 1º ano ao introduzir a unidade de medida semana no lugar da 

unidade de medida dia conforme o documento de referência, mas que é 

retomada no 2º ano; ou ainda, quando adapta a identificação de intervalos de 

tempo, introduzindo a leitura de horas em relógios digitais como conhecimento 

necessário para o desenvolvimento dessa habilidade. 

Identificamos ainda que as ideias fundamentais da Matemática ordem, 

representação, aproximação e equivalência, explicitadas nas habilidades e não 

necessariamente nos objetos de conhecimento, são aquelas que subsidiam o 

eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização nos documentos 

curriculares analisados.  

Por fim, elencamos nesta parte da pesquisa, de maneira sistematizada, 

os elementos que revelam que a configuração do eixo Grandezas e Medidas 

no Ciclo de Alfabetização nos currículos prescritos de Matemática está 

associada a dois fatores: o primeiro que se refere à compreensão da 

multiplicidade de grandezas contínuas que compõem o eixo matemático em 

questão e o segundo relacionado à interpretação das proposições de um 

documento curricular de referência.  

Para nós, a conformidade, a conciliação entre esses dois fatores é que 

influenciaram diretamente na configuração do eixo Grandezas e Medidas, ou 

seja, em suas tecituras no currículo.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A TESE 

Esta pesquisa documental teve como intuito responder “Como os 

currículos prescritos de Matemática da Rede Municipal e Estadual de 

Educação de São Paulo - a partir das proposições da Base Nacional Comum 

Curricular - configuram o eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de 

Alfabetização?”. 

Esta pergunta carrega em seu bojo diversos significados que implicaram 

em sua delimitação:  

A experiência pessoal de uma professora alfabetizadora da SEE-SP; as 

vivências profissionais e acadêmicas de pesquisadoras que têm se dedicado 

às discussões sobre currículos prescritos de Matemática e à formação 

continuada de professores das redes de ensino estadual e municipal de São 

Paulo; os questionamentos pessoais e coletivos de professores acerca da 

apresentação do Eixo Grandezas e Medidas nos currículos de Matemática; um 

cenário acadêmico sedento por pesquisas dedicadas à análise do eixo 

Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização; as inquietudes de um 

contexto educacional marcado pela promulgação de um documento curricular 

de referência nacional. 

Imbuída de significados, essa pergunta representa o propósito maior 

desta pesquisa. Para respondê-la, perseguimos alguns objetivos. 

Buscamos, inicialmente, por meio de um estudo bibliográfico, delimitar a 

fundamentação teórica a partir das contribuições de autores de renome 

nacional e internacional. Neste estudo, vislumbramos que a relevância do eixo 

Grandezas e Medidas está vinculada à sua caracterização.  

Fundamental para a constituição da própria Matemática, o eixo 

Grandezas e Medidas se caracteriza por sua influência intradisciplinar. 

Enquanto tema matemático articulador, situado na confluência entre diferentes 

Ciências e áreas de conhecimento, a interdisciplinaridade é uma de suas 

qualidades. De forte relevância social, imprescindível para a realização de 
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inúmeras atividades cotidianas, a praticidade e o utilitarismo são características 

que também evidenciam a sua importância.   

Ainda durante o processo de caracterização, identificamos uma 

particularidade do eixo Grandezas e Medidas que porventura, até então, não 

havia sido explicitamente evidenciada e adjetivada na literatura. Referimo-nos à 

sua característica multíplice, assim nomeada por nós. 

Os estudos espanhóis de Chamorro (1995, 2003, 2005), Coll e 

Teberosky (2000) e ainda Frías et. al. (2008), ampliaram nossos olhares acerca 

das especificidades das grandezas contínuas, levando-nos a compreender que 

o tema matemático em questão é composto por um conjunto de grandezas de 

naturezas distintas. Aspecto imprescindível e passível de atenção. 

A partir desse embasamento teórico, passamos a compreender a 

medida como um conceito subordinado à grandeza contínua. Esta condição 

desconstrói a ideia de que os aspectos conceituais e procedimentais 

subjacentes ao eixo Grandezas e Medidas, assim como a literatura e 

documentos curriculares têm tratado, superficialmente, sejam únicos e 

generalizáveis. Contrariamente, mostra que suas relações são diversas e 

relativas.  

Para ilustrar essa multiplicidade e as relações inerentes a ela, 

construímos a Figura 44 a seguir, intitulada “Características do eixo Grandezas 

e Medidas no Ciclo de Alfabetização”.  

Atendendo à característica da pesquisa de natureza aplicada, 

entendemos que essa sistematização poderá servir de instrumento para 

encaminhamentos e indicativos sobre o tema no que se refere ao processo de 

elaboração e revisão em currículos prescritos de Matemática no Ciclo de 

Alfabetização.  
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Figura 44 – Características do eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora da tese.
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 “Os conceitos de medida e grandeza são inseparáveis” (COLL e 

TEBEROSKY, 2000, p.123). Apesar de abrangentes, a construção destes 

conceitos base está relacionada a uma estrutura diversa que envolve 

características e procedimentos que variam de uma grandeza para outra. A 

Figura 44 faz alusão à essa base estrutural.  

 Inicialmente, o esquema ajuda a desvelar os processos ocultos na 

afirmativa genérica, comumente mencionada na literatura e nos documentos 

curriculares de que “medir é comparar”. Apesar de verdadeira e adequada, a 

comparação é a ideia matemática que perpassa todo o eixo Grandezas e 

Medidas, o que exige acuidade sobre os seus significados. A ideia matemática 

de comparação está presente inicialmente por meio da comparação direta 

necessária para a identificação da grandeza contínua; posteriormente, a partir 

da comparação indireta que dá início à ideia medida; e nos próprios 

procedimentos em que as unidades de medida servem de termos 

comparativos. 

A título de esclarecimento, embora a comparação seja necessária e 

comum em todo o eixo Grandezas e Medidas, a sua aplicabilidade é relativa, 

ou seja, modifica-se conforme a natureza de cada grandeza continua. Entende-

se que esse aspecto justifica a complexidade do tema, sendo passível de 

atenção e discernimento. 

Para medir é preciso saber previamente o que se mede (FRÍAS et. al., 

2008). A distinção de grandezas contínuas está associada à natureza da 

grandeza continua (comprimento, área, massa, capacidade, valor ou tempo); à 

relação (ou as relações) que o sujeito estabelece com diferentes fenômenos 

em seu cotidiano (espacial, físico, temporal ou econômico) inerentes à essas 

grandezas; e à comparação direta que requer o uso de uma linguagem 

específica, ou seja, advérbios e adjetivos opostos, necessários para a 

identificação da qualidade a ser medida. 

A comparação indireta marca a passagem da identificação da 

qualidade extensiva para o seu processo de medição. Representa, portanto a 
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intersecção entre as características das grandezas contínuas aos seus 

respectivos procedimentos de medida que também são variáveis.  

Se medir requer conhecer o que se mede. Em contrapartida, para medir 

é preciso saber ‘como’ se mede. No esquema, esses aspectos são 

contemplados a partir da diversidade de procedimentos, instrumentos e 

unidades de medida não convencionais e convencionais utilizados com 

frequência no cotidiano para medir grandezas distintas. 

Quanto aos procedimentos de medida não convencionais, é importante 

ressaltar que o Ciclo de Alfabetização é marcado por noções de ordem 

antropométrica, ou seja, que utiliza como unidade e instrumento de medida as 

partes do próprio corpo – quando possível, como no caso das grandezas 

comprimento e massa – e por uso de objetos e recursos que possuem as 

mesmas características da grandeza a ser medida. 

Sobre os procedimentos de medida convencionais de ordem 

ergométrica, observa-se que algumas grandezas como comprimento, área, 

massa e capacidade compartilham da organização de um mesmo sistema de 

medida – SMD. Isso reforça que no âmbito das particularidades destas 

grandezas, o SMD se refere a um aspecto comum entre elas. Entretanto, ainda 

que concentradas num mesmo sistema, a nomenclatura atribuída a cada 

unidade de medida se difere. Essa diferença corrobora que as grandezas 

comprimento, área, massa e capacidade não são únicas, elas carecem de 

distinção, inclusive do ponto de vista curricular e didático. 

Destaca-se que as grandezas tempo e dinheiro possuem sistemas de 

medida próprios. Enquanto a grandeza tempo é organizada por um Sistema 

Sexagesimal50 (SS), a grandeza valor por ser especial, cada país51 estabelece 

suas próprias unidades de medida (ou unidades de valor levando em 

                                                           
50 Aqui fazemos referência à unidade de medida horas, pois o tempo, devido à sua abrangência 
e complexidade, tem outras unidades de medida (semana, mês, ano, bimestre, trimestre, 
semestre e etc.) 
51 O dinheiro Brasileiro, ou unidade de medida padrão, é o Real. Consulte o site do Banco 
Central do Brasil. Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas> Acesso em 28 
ago. 2019. 
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consideração essa particularidade) a partir do Sistema Monetário Nacional 

(SMN). 

Os instrumentos de medida convencionais estão associados à 

“aritmetização da medida” (CHAMORRO, 1995, p. 34, tradução nossa), pois 

traduzem de maneira prática e utilitária os processos de medição inerentes às 

grandezas contínuas.  

Por fim, independentemente dos procedimentos convencionais ou não 

convencionais, a medida envolve uma representação. Um número-medida 

capaz de fornecer informações sobre a relação entre quantidade e unidade de 

medida. Esse tipo de representação confere um significado particular ao 

número, sendo possível distinguir por exemplo que 3m é diferente de 3kg. 

A partir desse entendimento, projetamos na característica multíplice a 

possibilidade de ajudar a desvelar a configuração do eixo Grandezas e 

Medidas no Ciclo de Alfabetização, tendo em vista que ela está diretamente 

implicada nas tecituras do tema nos currículos prescritos de Matemática. Por 

isso, a sua exaltação e pertinência nesta pesquisa. 

Diante de uma lacuna identificada na literatura em que os PCNM 

(BRASIL, 1997) aparecem como marco principal sobre a apresentação do eixo 

Grandezas e Medidas em currículos prescritos de Matemática, delineamos um 

breve histórico, anterior à década de 1990, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica sobre documentos curriculares produzidos pela SEE-SP e pelo 

MEC. Esse recorte histórico desvelou alguns aspectos importantes sobre os 

contextos abarcados.  

O primeiro se refere ao fato de que a apresentação do eixo Grandezas e 

Medidas em currículos prescritos de Matemática nem sempre foi uma 

prioridade. Vimos que até meados de 1980 a sua abordagem fora 

compartilhada com a área de Ciências. O segundo diz respeito à importância 

da PCEM (SÃO PAULO, 1988) que inovou a abordagem do eixo Grandezas e 

Medidas. Além de assumir a sua exclusividade nos currículos prescritos de 

Matemática, conferindo-lhe um papel articulador entre Números e Geometria, a 

proposta também serviu de referência para a elaboração dos PCNM (BRASIL, 
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1997) que apesar de não ter sido obrigatório, foi o primeiro documento 

curricular de referência nacional no Brasil. 

Durante o estudo desses documentos, identificamos que a característica 

multíplice já influenciava a apresentação do eixo Grandezas e Medidas nos 

currículos. Enquanto os GC (SÃO PAULO, 1975) propunham a abordagem de 

grandezas derivadas nas séries iniciais do 1º Grau, os PCEM (SÃO PAULO, 

1988) e os PCNM (BRASIL, 1997) recuaram nesse sentido, estabelecendo 

para as séries iniciais, o ensino das grandezas fundamentais.  

Esse dado evidenciou a complexidade e a abrangência do eixo 

Grandezas e Medidas que historicamente tem mostrado carecer de discussões 

sobre a sua apresentação em currículos prescritos de Matemática. O recorte 

histórico revelou também que a introdução do eixo Grandezas e Medidas nos 

currículos de Matemática é relativamente recente, sendo consolidado no Brasil 

em meados da década de 1980. Inferimos que este dado possa justificar a 

carência de pesquisas sobre o tema, concentradas em documentos e 

propostas curriculares.   

Numa era pós PCNM (BRASIL, 1997), a promulgação da BNCC 

(BRASIL, 2017) se mostrou como um terreno fértil para diferentes estudos, 

tendo em vista que a sua publicação mobilizou Secretarias de Educação de 

diferentes estados e municípios brasileiros no processo de construção e 

reelaboração de suas propostas e documentos curriculares. 

Partindo desse cenário emblemático da tese, objetivamos por meio do 

procedimento de análise de conteúdo, caracterizar o eixo Grandezas e 

Medidas no Ciclo de Alfabetização a partir da análise das proposições do novo 

documento de referência nacional. 

Incialmente, a análise ratificou a singularidade e a complexidade da 

BNCC (BRASIL, 2017). Esse documento de referência macro não é currículo, 

tampouco simples ou de fácil compreensão. Essas peculiaridades asseveram o 

importante papel dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, em especial as Secretarias Estaduais e Municipais 

de Educação no processo de interpretação e adaptação de suas proposições. 



204 
 
 

 

O eixo Grandezas e Medidas ocupa um espaço exclusivo no documento 

curricular de referência, confirmando a sua permanência nos currículos 

prescritos de Matemática como também a importante influência dos PCNM 

(BRASIL, 1997) em sua construção.   

Na BNCC (BRASIL, 2017), no Ciclo de Alfabetização, o eixo Grandezas 

e Medidas mostrou configurar-se a partir de um conjunto de grandezas 

contínuas, distribuídas da seguinte maneira: comprimento, massa, capacidade, 

tempo e valor a serem abordadas do 1º ao 3º ano do EF e a grandeza área 

introduzida a partir do 3º ano. 

Com nossos olhares voltados à multiplicidade das grandezas contínuas, 

identificamos que no documento de referência grandezas de naturezas 

diferentes, mais especificamente: comprimento, massa e capacidade, 

comumente são agregadas nos mesmos elementos curriculares. Enquanto 

outras como: tempo, valor e área são apresentadas distintamente. 

Esses aspectos nos levaram a revisitar as indagações iniciais que 

implicaram na aproximação com a temática de pesquisa, aquelas mesmas 

destacadas no primeiro capítulo, ancoradas em nossas experiências pessoais, 

profissionais e acadêmicas em que professoras alfabetizadoras e pesquisadora 

questionavam sobre a abordagem das grandezas contínuas em materiais 

curriculares. 

Nesta pesquisa, depreende-se que esses modos de organização que a 

BNCC (BRASIL, 2017) confere às grandezas contínuas podem vir a fragilizar 

ou potencializar a apresentação do eixo Grandezas e Medidas nos currículos 

prescritos de Matemática, já que se espera que essa desagregação e/ou 

aprofundamento sejam realizados durante a elaboração ou reelaboração das 

propostas curriculares estaduais e municipais.  

Por ocultar a real abrangência do eixo Grandezas e Medidas num 

determinado ano ou ciclo de aprendizagem, inferimos que a concentração de 

grandezas diferentes num mesmo objeto de conhecimento e habilidades, pode 

resultar na dispersão desses elementos nos currículos prescritos de 
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Matemática. Esse aspecto mostrou ser um ponto frágil que merece atenção, 

mediante a característica multíplice.  

Em contrapartida, salienta-se o potencial de apresentar as grandezas 

separadamente no Ciclo de Alfabetização – atenção, diferentemente de 

isolada, pois não descartamos a importância das relações entre grandezas 

distintas – cada qual com suas especificidades, uma vez que esta organização 

tende a facilitar a leitura e a interpretação do que é prescrito no documento de 

referência curricular, além de favorecer as particularidades das grandezas. 

Munidas de subsídios teóricos e de conjecturas suscitadas a partir da 

análise do documento de referência, avançamos para articulação das 

características identificadas na BNCC (BRASIL, 2017) à configuração 

apresentada no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) e no Currículo 

Paulista (SÃO PAULO, 2019). 

Dando continuidade ao procedimento de análise de conteúdo, tivemos o 

desafio de conciliar as informações contidas em três documentos curriculares 

ao mesmo tempo, primando pela interceptação dos dados. Essa parte da 

pesquisa sobressaltou resultados concernentes não só ao tema central da 

investigação, mas também sobre o movimento de interpretação e adaptação da 

BNCC (BRASIL, 2017) que a SME-SP e a SEE-SP realizaram para a produção 

de seus currículos de Matemática. 

Embora as estruturas gerais do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2019) e do Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) sejam diferentes, 

identificamos princípios comuns advindos dos âmbitos políticos, educacionais, 

sociais e culturais que justificam a construção de suas propostas curriculares. 

Consoantes à BNCC (BRASIL, 2017), destacam-se nesses documentos 

elementos importantes previstos para área de Matemática (letramento 

matemático, processos matemáticos, ideias fundamentais e unidades 

temáticas), sendo traduzidos por meio de sínteses, adequações, reproduções, 

ampliações e ressignificações de acordo com suas necessidades locais e/ou 

regionais. 
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Evidenciando esses processos de interpretação (síntese, adequação, 

reprodução, ampliação e ressignificação), a análise revelou dois perfis de 

documentos curriculares no que se refere ao tema central de pesquisa e ao 

contexto em que ele se insere. 

O Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) estabelece como período de 

alfabetização os dois primeiros anos do EF. Por reiterar a caracterização da 

unidade temática e os objetos de conhecimento e as habilidades apresentadas 

na BNCC (BRASIL, 2017), a configuração atribuída ao eixo Grandezas e 

Medidas é exatamente a mesma daquela identificada no documento de 

referência.  

Esse perfil de documento representa a autonomia das redes estaduais e 

municipais de educação na organização dos ciclos de aprendizagem das 

etapas da escolarização básica. Também corrobora a importância da 

interpretação dos objetos de conhecimento e das habilidades delineadas pela 

BNCC (SÃO PAULO, 2017) não só por reprodução, mas também por meio de 

adequações, ressignificações e ampliações, tendo em vista que o documento 

de referência não é currículo e por isso suas indicações de natureza macro 

precisam ser interpretadas e pormenorizadas.  

Essa condição de certo modo, comprometeu os nossos resultados, pois 

afinal, a análise foi realizada mediante dois documentos com proposições 

iguais para o eixo Grandezas e Medidas – a BNCC (BRASIL, 2017) e o 

Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019). Entretanto, conforme enfatizado no 

quinto capítulo, conjecturamos que as minúcias dessa interpretação possam 

ser identificadas nos materiais curriculares do Projeto EMAI ou no 

planejamento do professor a partir da interpretação que esse profissional 

realiza sobre o currículo estadual. Essa hipótese, consequentemente, oferece 

indicativos para pesquisas futuras. 

O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019) compreende o Ciclo de 

Alfabetização como período ininterrupto do 1º ao 3º ano do EF. No documento, 

o eixo Grandezas e Medidas é caracterizado exclusivamente por sua 

relevância intradisciplinar. Estabelece para o ciclo, o trabalho com as 
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grandezas comprimento, massa, capacidade, tempo e valor, não fazendo 

alusão à grandeza área no 3º ano. 

Por traduzir, e não apenas reproduzir os objetos de conhecimento e as 

habilidades previstas no documento de referência, a análise do currículo da 

SME-SP confirmou que a característica multíplice pode interferir na 

configuração do eixo Grandezas e Medidas no currículo de Matemática.  

O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019), ao longo do Ciclo de 

Alfabetização, também concentra as grandezas comprimento, massa e 

capacidade nos mesmos objetos de conhecimento e as grandezas tempo e 

valor em objetos distintos. Diferente do que havíamos previsto, este dado 

revelou que a mesma disposição de grandezas identificadas na BNCC 

(BRASIL, 2017) também prevalece no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2017).  

Cabe destacar que não encontramos em nenhum dos documentos 

curriculares analisados, critérios que justifiquem a concentração ou a 

exclusividade no trato de grandezas contínuas de diferentes naturezas.  

Inerente ao movimento de interpretação das proposições do documento 

de referência e também à diversidade do eixo Grandezas e Medidas no 

Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2019), foram identificadas algumas lacunas 

por exemplo: a ausência de conteúdos e objetivos de aprendizagem no 1º ano 

voltados à exploração da comparação direta e a grandeza área não 

contemplada no Ciclo de Alfabetização, sendo esta última uma opção dos 

elaboradores. Também se percebeu um indício de dispersão no 3º ano do EF 

quando a habilidade das grandezas tempo, comprimento e capacidade não é 

acompanhada de seu respectivo conteúdo. 

No que se refere à gradação acerca da complexidade dos conteúdos e 

habilidades por grandeza ao longo do Ciclo de Alfabetização, o Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2019) mostrou que as grandezas comprimento, massa, 

capacidade e tempo são atribuídos conteúdos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento mais avançados do que a BNCC (BRASIL, 2017). Já em 

relação à grandeza valor é conferida a mesma progressão.   
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Findando este objetivo e respondendo à pergunta de pesquisa, o estudo 

revelou que a configuração do eixo Grandezas e Medidas, no Ciclo de 

Alfabetização, nos currículos prescritos de Matemática analisados, está 

vinculada à característica multíplice do tema matemático e ao processo de 

interpretação das proposições da BNCC (BRASIL, 2017). Foi a partir da 

articulação desses elementos que pudemos identificar características gerais e 

específicas, crescentes e progressivas atribuídas ao eixo matemático.  

É importante destacar a assertividade na adoção da pesquisa 

documental e de seus procedimentos metodológicos (estudo bibliográfico e 

análise de conteúdo). Todos estes foram preponderantes para o atendimento 

dos objetivos e para responder à pergunta de pesquisa. Entretanto, cabe 

destacar um desafio encontrado nessa trajetória: o volume de materiais. Essa 

dificuldade peculiar em pesquisas do tipo documental, exigiu foco, atenção e 

cuidado no tratamento, edição e interpretação das informações contidas e 

extraídas dos materiais.  

Destacamos a abordagem singular quanto ao tipo de análise realizada 

para a investigação. Com o olhar voltado ao todo e às particularidades do eixo 

Grandezas e Medidas, foi possível transitar entre os seus aspectos gerais e 

específicos. Entendemos esse movimento como fecundo para análise do eixo 

Grandezas e Medidas não só em documentos curriculares, mas outros 

contextos e âmbitos.  

Finalmente, diante da relevância e do ineditismo desta pesquisa, 

defendemos que suas contribuições podem suscitar diversas reflexões 

imbricadas às tecituras do eixo Grandezas e Medidas nos currículos prescritos 

de Matemática no Ciclo de Alfabetização. Portanto, ela não se encerra com 

conclusões, mas sim com outras indagações que representam o seu legado 

científico: 

Quais seriam as implicações da característica multíplice do eixo 

Grandezas e Medidas na articulação entre as proposições dos currículos 

prescritos e dos materiais curriculares elaborados pelas Secretarias Estaduais 

e Municipais de Educação de São Paulo no Ciclo de Alfabetização? 
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Como os professores alfabetizadores interpretam e traduzem as 

proposições dos currículos prescritos de Matemática para o eixo Grandezas e 

Medidas? Qual é a relação desses profissionais com a característica multíplice 

deste eixo matemático? 

Que configuração o eixo Grandezas e Medidas no Ciclo de Alfabetização 

recebe nos currículos prescritos de Matemática de outros estados e municípios 

brasileiros elaborados a partir da BNCC (BRASIL, 2017)? É possível identificar 

as mesmas características encontradas nesta pesquisa? 

Ademais, para além das mudanças e do crescimento pessoal, 

profissional e acadêmico que esta pesquisa nos proporcionou, finalizamos com 

a esperança de que seus indicativos e encaminhamentos não se encerrem 

nesse estudo e que as prováveis contribuições aqui apresentadas possam 

despertar interesse de continuidade, tecendo outros estudos, outras 

pesquisas...  
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