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O AMBIENTE DE APRENDIZAGEM TENDO COMO VIÉS A MODELAGEM 

NA PERSPECTIVA SOCIOCRÍTICA 

Silvana Cocco Dalvi1 

  Oscar Luiz Teixeira de Rezende2 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir o ambiente de aprendizagem dialógico 
vinculado à modelagem matemática na perspectiva sociocrítica. Embasados pelos pressupostos da 
educação matemática crítica desenvolvemos uma atividade de modelagem matemática na perspectiva 
sociocrítica enfatizando os atos dialógicos do modelo de cooperação investigativa. Apresentamos, 
parte da pesquisa, de cunho qualitativa desenvolvida com alunos do 8º ano do ensino fundamental de 
uma escola localizada em Castelo, Espírito Santo no ano de 2016. Os instrumentos usados na 
produção de dados foram o diário de bordo do pesquisador e do aluno, produções textuais e gravações 
em áudio e vídeo. As análises são feitas à luz do referencial teórico. Os resultados apontam que o 
ambiente de aprendizagem construído pelos atos dialógicos e o ambiente da modelagem na 
perspectiva sociocrítica propiciaram uma maior participação dos alunos nas aulas. Esse ambiente 
privilegia as relações sociais tornando o aluno protagonista do processo ensino-aprendizagem de 
matemática. Acostumados a um ambiente escolar democrático os alunos terão maiores chances de 
exercerem sua cidadania na sociedade tecnológica em que vivemos. O ambiente de aprendizagem 
vinculado ao Modelo de cooperação investigativa e ao ambiente da modelagem sociocrítica favorecem 
a educação matemática crítica. 
 
Palavras Chaves: Diálogo. Modelagem matemática na perspectiva sociocrítica.  Aprendizagem.  

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos numa sociedade altamente tecnológica marcada por modelos 

matemáticos que influenciam o modo de produção e a tomada de decisões das 

pessoas.  Em todo avanço tecnológico a Matemática está presente tornando-se uma 

poderosa ferramenta intelectual que ajuda a compreender os mecanismos que regem 

a sociedade contemporânea. 

Nesse panorama, os modelos matemáticos são construções humanas que 

carecem de interpretações quanto aos procedimentos adotados em sua construção e 

os impactos socioculturais de sua aplicação na sociedade. A educação matemática 

critica (Skovsmose, 2001) preocupa-se em alfabetizar os alunos não apenas como 

receptores de informações e instruções, mas em desenvolver neles uma competência 

crítica capaz de avaliar, entender e criticar o que a matemática faz na sociedade. 

Ancorados nos pressupostos da educação matemática crítica apresentamos 

parte das investigações realizadas em uma pesquisa de mestrado do Programa de 

                                            
1 Mestranda do Programa Educimat. Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória, IFES. E-mail: 
silvanaej@hotmail.com 
2 Orientador do Programa Educimat. Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória, IFES. E-mail: 
oscar@ifes.edu.br 
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Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - Educimat, realizada em 

2016 com alunos do 8ª ano do ensino fundamental de uma escola de Castelo, Espírito 

Santo. 

O objetivo desse trabalho é discutir o ambiente de aprendizagem dialógico 

vinculado à modelagem matemática na perspectiva sociocrítica. Adotamos essa 

metodologia educacional por entendermos que ela propicia um ambiente de 

modelagem que estimula desenvolver os atos dialógicos do modelo de cooperação 

investigativa (Alro; Skovsmose, 2010) contribuindo para uma alfabetização 

matemática que seja crítica. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 Alro e Skovsmose (2010), afirmam que a comunicação na sala de aula interfere 

na qualidade da aprendizagem. Os autores estabeleceram elementos teóricos que 

caracterizam o diálogo3 como um processo investigativo, imprevisível, sendo 

fundamental o envolvimento dos participantes e um atividade de natureza “aberta”.  

De acordo com Alro e Skovsmose (2010, p. 59) “Os alunos devem ser 

convidados para um cenário investigativo, a fim de se tornarem condutores e 

participantes ativos do processo de investigação. [...] Um convite pode ser aceito ou 

não – ele não é uma [...]”. Um diálogo não pode ser imposto. É necessário que os 

participantes estejam dispostos a realizarem a investigação. 

Alro e Skovsmose (2010) estabeleceram oito atos de comunicação entre os 

participantes que atuam num cenário de investigação. Eles apresentam como 

característica peculiar a escuta ativa, em que o ouvinte tenta entender os 

acontecimentos relatados interferindo no sentido de cooperar com quem fala. Os atos 

dialógicos foram reunidos no modelo de cooperação investigativa denominado 

Modelo-CI representados na figura a seguir. 

                                            
3 Entendemos o diálogo como um processo investigativo que abrange todos os alunos da turma 

e o pesquisador. 
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Figura 01: O modelo de cooperação investigativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alro & Skovsmose (2010, p. 69) 

Os atos de comunicação que constituem o Modelo-CI funcionam como ponte 

entre a maneira como o aluno está entendendo a questão e a mediação feita pelo 

professor que, ao escutá-lo, o orienta no caminho da solução. O professor parte das 

perspectivas dos alunos, e, num processo reflexivo de acertos e erros, trabalham 

conjuntamente em busca da estratégia apropriada. Discriminaremos a seguir cada um 

desses elementos: 

� O estabelecer contato como maneira de criar uma sintonia entre os 

participantes. Expressões do tipo “É isso?”, “Certo?” “Concordam?” mostram o 

relacionamento de parceria e integração entre os participantes. 

� O perceber perspectivas é um processo de examinar possibilidades, criar 

hipótese, manter a curiosidade. Os alunos assumem a condução do processo 

investigativo procurando descobrir o que ainda não sabem ou pensam não 

saber.  

� Depois de perceber uma perspectiva de forma colaborativa, ela será 

reconhecida e conhecida pelo grupo. É um esforço de matematizar a situação 

em que as propostas poderão ser reformuladas e aprofundadas. Rejeitar suas 

ideias sem argumentação indica insegurança. 
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� O ato de posicionar-se está relacionado a compartilhar o que se sabe, 

expressar o que pensa estando receptivo às argumentações de seu 

posicionamento.  

� O pensar alto torna o pensamento público. É uma conversação onde os 

participantes examinam e descrevem seus pressupostos sobre a questão. 

� Reformular significa repetir o que já foi dito do seu jeito. É um parafrasear 

elucidando o processo argumentativo. Os participantes confirmam o 

entendimento de uma perspectiva comum ou eliminam dúvidas ainda 

existentes no processo de investigação.  

� Desafiar significa tentar ver as coisas em outro sentido. Uma precondição para 

desafiar o aluno é o esclarecimento de perspectivas dando sugestões 

investigativas. O desafio é bem-sucedido quando os participantes o 

compreendem. 

� O avaliar as perspectivas faz parte de todo processo investigativo e é feito por 

alunos e professor. O objetivo não está centrado apenas em achar a 

perspectiva “correta”, mas chegar a um mesmo denominador. Avaliar é fazer 

um feedback construtivo. 

Os múltiplos desdobramentos encontrados na literatura possibilitaram aos 

autores caracterizar três aspectos do diálogo: 

• Realizar uma investigação — O diálogo é uma conversa de investigação em 

que os alunos são convidados a expor as próprias perspectivas. As fontes de 

investigação podem estar nos alunos que se “posicionam” refletindo, de forma 

colaborativa, seus pensamentos com os colegas. Os participantes vivenciam o 

processo de investigação de perspectivas. 

• Correr riscos — Dialogar envolve assumir riscos tanto epistemológicos quanto 

emocionais. Os participantes dividem emoções e sentimentos deixando-os 

vulneráveis. Epistemologicamente não comungam da ideia de que existe uma 

metodologia geral para a obtenção do conhecimento, já que o diálogo é 

imprevisível e arriscado. É importante não retirar o risco do ambiente de 

aprendizagem, mas deixá-lo confortável numa atmosfera de confiança mútua. 

• Promover a igualdade — O professor convida os alunos para participarem de 

um diálogo, os quais podem aceitar os não. A noção de convite reflete a noção 
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de igualdade. Promover a igualdade em um diálogo é respeitar a diversidade e 

diferenças de perspectivas que podem surgir no processo investigativo 

dialógico. 

Assim, dialogar compreende realizar uma investigação, correr riscos e 

promover a igualdade (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 134). Não é qualquer ato da 

fala que pode ser considerado como um diálogo, pois os atos dialógicos são atos da 

fala com características especiais, por meio dos quais é possível construir algo em 

conjunto. Quando o processo de aprendizagem é marcado por atos dialógicos, 

dizemos que ocorreu um processo de aprendizagem dialógica. 

MODELAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA SOCIOCRÍTICA 

A modelagem matemática na perspectiva sociocrítica é uma metodologia 

educacional, inspirada na educação matemática crítica, que tem como precursor 

Barbosa (2003). Segundo Barbosa (2003, p 6) “mais do que informar 

matematicamente, é preciso educar criticamente através da matemática”, e esse é 

ponto crucial numa perspectiva de educação matemática crítica.  As atividades 

escolares devem, então, propiciar a reflexão sobre os procedimentos e resultados dos 

modelos matemáticos construídos preparando-os para exercer a cidadania na 

sociedade. 

Barbosa (2004a, p.4), considera que dois pontos são cruciais na prática da 

modelagem matemática:  

• A referência num contexto real – os temas para estudo devem ser 

extraídos do contexto sociocultural dos alunos. Devem constituir-se 

realmente em um problema para eles, fazer parte do mundo-vida das 

pessoas. 

• Não possuir esquemas prévios para abordar o problema – como os 

procedimentos não são fixados de antemão, só os conhecem a medida 

que os alunos usam sua autonomia e investigam um possível caminho 

para solucionar o problema. Isso exige esforço intelectual. 
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Nesse contexto, Barbosa (2004b) considera que ao seu ver: 

O ambiente de Modelagem está associado à problematização e investigação. 
O primeiro refere-se ao ato de criar perguntas e/ou problemas enquanto que 
o segundo, à busca, seleção, organização e manipulação de informações e 
reflexão sobre elas. Ambas atividades não são separadas, mas articuladas 
no processo de envolvimento dos alunos para abordar a atividade proposta. 
Nela, podem-se levantar questões e realizar investigações que atingem o 
âmbito do conhecimento reflexivo (BARBOSA, 2004b, p. 75). 

O espaço da sala de aula passa a ser um lugar onde cada aluno tem 

oportunidades de expressar suas ideias, compartilhar os conhecimentos adquirindo 

novos, questionar, levantar hipóteses, contrapor pontos de vistas, opinar e ouvir 

opiniões. Barbosa (2007) considera a sala de aula um espaço discursivo de muitas 

vozes, as quais serão reconhecidas, secundarizadas ou simplesmente ignoradas.  

Barbosa (2007) toma a noção de rotas de modelagem no sentido da ação do 

discurso dos alunos na prática de modelagem em torno da construção do modelo 

matemático referente à situação-problema em estudo. A ênfase no discurso produzido 

na atividade legitima as ações. Definiu três formas de discussão num processo de 

modelagem na perspectiva sociocrítica: as discussões matemáticas, as técnicas e as 

reflexivas. 

As discussões matemáticas referem-se aos conceitos e às ideias 
integralmente pertencentes à disciplina matemática. As discussões técnicas, 
ao processo de matematização da situação em estudo. E, por sua vez, as 
discussões reflexivas referem-se à conexão entre os pressupostos utilizados 
na construção do modelo matemático e os resultados, bem como à utilização 
desses últimos na sociedade (BARBOSA, 2007, p. 165). 

Essas discussões possuem natureza distintas.  Além delas, Barbosa (2007) 

percebeu que outras discussões permeavam a prática da modelagem e não cabiam 

na classificação anterior reduzida ao modelo matemático. Essas discussões foram 

chamadas de discussões paralelas e referem-se àqueles discursos em que os alunos 

refletem sobre o contexto social ou a vida em sociedade, bem como as ideias 

e/procedimentos matemáticos que não tiveram um papel claro na construção do 

modelo.  

Nesse panorama, a matemática não está isolada em si mesma, mas 

proporciona a reflexão entre as relações existentes entre Ciência-Tecnologia-

Sociedade, seus contrastes e progressos. Ao discutir os papéis sociopolíticos da 

matemática estreitando as relações entre a escola e a sociedade, busca-se capacitar 

os alunos para agirem com criticidade frente aos problemas sociais, econômicos e 
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ambientais que os afligem, com conhecimentos para transformarem o meio social em 

que estão inseridos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

De cunho qualitativa, a pesquisa desenvolveu-se com 29 alunos do 8º ano do 

ensino fundamental de uma escola localizada em Castelo, Espírito Santo no ano de 

2016. Os instrumentos usados na produção de dados foram o diário de bordo do 

pesquisador e do aluno, produções textuais e gravações em áudio e vídeo. 

Planejamos e desenvolvemos uma prática de modelagem matemática na 

perspectiva sociocrítica cujo tema foi escolhido pelos alunos e está relacionado ao 

problema da escassez de água.  Os alunos foram convidados a responderem a 

questão: Eu sou gastão de água? Para tanto, deveriam medir o consumo de água por 

um dia, sem qualquer procedimento pré-determinado para realizarem essa medição.  

O ciclo da modelagem foi organizado nas seguintes ações didáticas: na 

primeira aula foi exibido o vídeo:  Água, planeta em crise, encontrado em 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/09/veja-cinco-reportagens-da-serie-

agua-planeta-em-crise-do-jg.html; na segunda aula  debatemos o vídeo; na terceira, 

socializamos os diferentes procedimentos adotados pelos alunos na medição; nas 

quarta, quinta e sexta aula, tratamos especificamente da formação do conceito de 

números racionais e na última aula, validamos os modelos matemáticos construídos 

procurando trazer o olhar do aluno sobre a pesquisa. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO  

Adotamos o Modelo de cooperação investigativa (Alro; Skovsmose, 2010) 

como referencial para caracterizar o diálogo nos processos interativos entre o 

pesquisador e os alunos e entre os próprios alunos. O trecho do discurso a seguir 

ocorreu na segunda aula da prática da atividade de modelagem na perspectiva 

sociocrítica quando fizemos as discussões a partir das informações apresentadas no 

vídeo.   

• Interação 1 – Os alunos discutem a abrangência e importância do tema  

P4: Vocês acham importante estudar o consumo de água? 
G5: Sim. 

                                            
4 P- refere-se ao discurso do pesquisador. 
5 G- refere-se aos discursos produzidos pela turma onde houve muitas vozes verbalizadas ao 

mesmo tempo. 
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A216: As pessoas estão se preocupando muito pouco com a água do mundo. 
P: Boa A21! Quem mais gostaria de falar? Esse assunto é ou não é 
importante? 
G:Sim 
A21: Aprender a melhorar o nosso consumo. 
P: Quem gostaria de completar? 
A10: A água é muito importante pra gente. Porque se a gente for deixando 
com o tempo vamos ficar sem água. 
P: Vocês concordam com a ideia dela? 
G:sim. 
A5: Eu concordo. 
P: Então vocês acham importante estudar esse assunto aqui na escola? 
A13: Mas não só na escola como em outros locais porque [tipo] se for estudar 
só na escola as pessoas que estão na escola vão ter essa consciência mas 
os outros não... Se a gente não tiver água [tipo assim] a gente não sobrevive, 
a gente precisa de água 
P: Você está colocando, então, que o assunto é importante e deve ser 
estudado na escola e também em outros locais fora da escola. É isso? 
A13: É. 
P: Vocês concordam com a opinião dela? 
G: Sim. 
P: Vocês acham que é esse o caminho? 
G: Sim 
P: Fala A10. 
A10: A água, a gente precisa pra viver com ela. A gente não consegue viver 
se ela. A gente tá vendo que a água tá acabando, nossas florestas estão 
acabando...A gente até vê mas não corre atrás pra cuidar. Algumas pessoas 
até correm mas a maioria sabe [sabe do problema] e não consegue correr 
atrás. 
P: A10 levantou uma situação muito séria.  Nós sabemos que a água está 
acabando mas não tomamos uma.... 
G: (alguns alunos interrompem a fala e completam) uma atitude. 
P: É como se nós ficássemos [vê se é isso A10] assistindo, parados! 
A10: Isso! A gente se faz de cego. A gente vê mas se faz de cego. 
P: Alguém quer complementar a fala dela? 
A22: Eu! 
P: Pode falar! 
A22: Eu penso que todo mundo precisa de água porque se não tiver água a 
gente morre. Água a gente precisa pra tudo! É... Só que [tipo assim] tem 
pessoas que até sabem economizar [e tal...] mas o que adianta um homem 
só economizar se o resto do mundo não faz coisa alguma. 
A5: O resto do mundo desmata. O resto do mundo não ajuda! Só acaba cada 
dia mais. 
A7: Ajuda a acabar!!! 
A5: Cada um tinha que fazer sua parte. 
A22: As pessoas acham que a água nunca vai acabar por causa do tamanho 
do mundo, mas [tipo] a gente tinha que saber usar. Entendeu? Economizar 
também. 
P: Alguém mais gostaria de dar sua opinião. 
A21: As pessoas falam muito. Mas na hora da ação ninguém age. Elas (as 
pessoas) não estão nem aí. Estão falando só porque querem publicidade, por 
exemplo, estar na mídia. Na maioria das vezes é assim. 

                                            
6A21 - refere-se ao discurso produzidos pelos alunos identificados pela letra A numerados de 

1 a 29. Os nomes são fictícios para preservar a identidade dos alunos participantes da pesquisa. 
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A2: As pessoas pensam que tem bem mais pessoas fazendo economia de 
água e não colaboram. Se elas estão fazendo não precisa eu fazer também. 
Eu posso parar de fazer, nem preciso fazer, que tem mais gente fazendo. Vai 
ter água do mesmo jeito! 
A12: Acham que porque só uma pessoa tá ajudando a não acabar com a 
água vai resolver! Tem que ter mais que uma pessoa. Uma só não vai... não 
vai... 
P: Cada um tem que fazer sua parte. É isso que vocês estão pontuando? 
G: Sim. 
P: Parabéns pessoal! Vocês colocaram muitos pontos sérios. Fizeram 
excelentes reflexões. 
 

Identificamos que os atos dialógicos que compõem o modelo de cooperação 

investigativa predominou no discurso. O pesquisador procura estabelecer contato 

mantendo aberto o diálogo, percebendo e reconhecendo as perspectivas dos alunos. 

Observamos isso nas falas: [Vocês concordam com a ideia dela?], [Então vocês 

acham importante estudar esse assunto aqui na escola?], [Vocês acham que é esse 

o caminho?]. Nota-se que o pesquisador dá atenção a visão que os alunos têm sobre 

o tema preparando o ambiente para as investigações. 

 Nos posicionamentos a seguir, o pesquisador reconhece uma perspectiva, 

reformulando-a, certificando-se de que esta compreendendo os argumentos de A13 e 

A10: [Você está colocando, então, que o assunto é importante e deve ser estudado 

na escola e também em outros locais fora da escola. É isso?] e [A10 levantou uma 

situação muito séria.  Nós sabemos que a água está acabando, mas não tomamos 

uma...]. Nesse último discurso, ele se inclui no debate deixando transparecer a 

igualdade dialógica no ambiente de aprendizagem que está sendo construído.   

A interrupção da turma na fala do pesquisador mostra que ela está atenta aos 

discursos. Identificamos atos dialógicos nas falas coletivas do grupo: [Sim], sempre 

seguidas por algum argumento feito por aluno. Uma característica crucial para que um 

discurso possa ser caraterizado como dialógico é o envolvimento dos alunos no 

processo ensino e aprendizagem num ambiente de respeito mútuo. 

No início do diálogo, A10 e A5 estão em harmonia tornando público suas 

perspectivas. 

 A13 concorda, mas faz uma ressalva: [Mas não só na escola como em outros 

locais...]; A10 levanta outro ponto de vista relacionando o problema da água com a 

atitude de cada um. A22 reconhece essa perspectiva e se posiciona falando da 

importância da água. A5 também torna público seus pensamentos falando sobre o 
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desmatamento e A7 sinaliza que concorda com esse posicionamento. Outras 

perspectivas são levantadas como a questão da publicidade – A21, a falta de 

compromisso das pessoas com uso adequado da água achando que outras pessoas 

já estão contribuindo – A2 e a declaração de A12 alertando que todos precisam ajudar. 

O pesquisador conclui: [Cada um tem que fazer sua parte. É isso que vocês estão 

pontuando?] e finaliza fazendo um elogio entendido como um ato de avaliar. 

Os atos dialógicos de estabelecer contato, perceber, reconhecer, posicionar-

se, pensar alto, reformular, desafiar e avaliar marcam a conversa no sentido de um 

esforço de todos os participantes de construírem uma perspectiva comum. Conforme 

Alro e Skovsmose (2010, p. 71-72) o “certo” ou “errado” não podem prevalecer num 

processo de investigação, pois alunos e professor devem avaliar as perspectivas, 

discutindo sobre elas, em busca de uma alternativa para a situação problema em 

estudo.  

Alro e Skovsmose (2010) focam em três aspectos do diálogo que são 

identificados no discurso. O primeiro deles é entender o diálogo como um processo 

investigativo de perspectivas onde os alunos vivenciam um processo colaborativo de 

investigação de perspectivas assumindo a investigação. O segundo é que o diálogo é 

imprevisível e isso significa correr riscos uma vez que crenças e visões de mundo já 

estabelecidas podem ser confrontadas. A questão da água poderia ter tomado outros 

rumos dependendo das perspectivas dos alunos. O último refere-se a promover a 

igualdade no sentido que num diálogo não há demonstração de força. Ninguém pode 

ser obrigado a participar de um diálogo. No texto, os alunos verbalizam de forma 

espontânea as ideias que têm sobre o tema. 

O diálogo é a base para a construção de um ambiente de modelagem nos 

parâmetros sugeridos por Barbosa (2004b), associado à problematização e a 

investigação. As discussões apresentadas nesse texto não fizeram parte da 

construção do modelo matemático, mas foram importantes porque sinalizaram ao 

pesquisador que a turma estava disposta a realizar a investigação. Elucidaram que 

realmente os alunos consideravam relevante o tema uma das características de uma 

prática de modelagem sociocrítica e contribuíram para o delineamento do tema. Ao 

reconheceram a importância e necessidade da água para a sobrevivência planetária 

fica nítido que poder-se-ia dar sequência a prática da modelagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que a educação matemática contribui para desenvolver nos 

alunos aspectos democráticos. Para tanto, os atos dialógicos constituintes do modelo 

de cooperação investigativo não devem ficar relegados ao segundo plano. O diálogo 

é essencial na democratização do ensino de matemática.  

A modelagem matemática na perspectiva sociocrítica é uma metodologia 

educacional que oferece um ambiente que privilegia os processos interativos 

dialógicos. A escolha do tema ligado a problemas socioculturais dos alunos, sua 

natureza “aberta”, a possibilidade de diferentes procedimentos na construção do 

modelo e o trabalho coletivo dão indícios de um cenário investigativo onde os alunos 

são protagonistas do processo ensino-aprendizagem de matemática. 

O ambiente de aprendizagem construído pelos atos dialógicos e o ambiente de 

modelagem sociocrítica favorecem a educação matemática crítica. Os alunos 

acostumados a um ambiente escolar democrático terão maiores chances de 

exercerem sua cidadania na sociedade tecnológica em que vivemos. 
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Resumo: O trabalho visa apresentar uma das atividades desenvolvidas durante o estudo de geometria 
espacial, com alunos do 3º ano no ensino médio de uma escola da rede estadual do Espírito Santo e 
que teve como objetivo produzir fotos utilizando uma técnica fotográfica conhecida como perspectiva 
forçada. A atividade integrou as disciplinas de Matemática e Física e culminou numa exposição 
fotográfica, seguida de oficina, realizada para os demais alunos da escola. Além de explorar 
perspectiva, as fotos produzidas pelos alunos abordaram temáticas sociais.  A proposta de trabalho 
teve como base a pesquisa de mestrado de uma das autoras, e fundamentou-se na teoria de Van Hiele 
e nas discussões de Angel Gutierrez sobre a importância da visualização para a construção do 
pensamento geométrico. Os alunos se envolveram bastante com a atividade, tanto do ponto de vista 
de aplicar a técnica de perspectiva, como com a preocupação em escolher um tema social relevante.  
Observamos que a fotografia estabelece relação com aspectos de visualização e representação 
geométrica, contribuindo assim para o processo de ensino e aprendizagem de geometria. Percebemos 
ainda que o desenvolvimento de habilidades visuais é um processo lento e contínuo, portanto é 
importante que o professor recorra a atividades nas quais seja possível manipular, observar sob 
diversos ângulos e explorar características dos objetos geométricos.  
 
Palavras-chave: Perspectiva. Fotografia.  Geometria espacial. Visualização.   
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INTRODUÇÃO 

 Ao abordar historicamente o ensino da geometria no Brasil, Fraga (2004) 

destaca que ela já foi considerada um elemento de discriminação, pois mulheres e as 

classes mais populares eram consideradas incapazes de aprender.  Somente com o 

início do Movimento da Matemática moderna, o ensino de Matemática foi repensado 

e, consequentemente, também o ensino de geometria. Fraga (2004) destaca ainda 

que, somente com a criação do Grupo de Estudos do Ensino da Matemática (GEEM), 

fundado em 1961, esse movimento realmente se tornou presente no Brasil.  

Nacarato e Santos (2014) afirmam que o ensino da geometria no Brasil passou 

por várias fases, sendo, até 1960, baseada nos estudos de Euclides e, entre 1970 e 

1980, influenciada pelo Movimento da Matemática Moderna. Mesmo com o avanço 

das mudanças, ainda está muito presente nas escolas a predominância do raciocínio 

algébrico em detrimento das atividades que exploram a visualização.  Dessa forma, o 

ensino de geometria no Brasil ainda está longe do adequado, pois a forma como os 

conceitos são explorados nem sempre favorece a sua aprendizagem. 

Para reverter esse quadro de carências no ensino da geometria, é preciso 

refletir sobre a construção do pensamento geométrico e como ele acontece.  

Diante disso, apresentamos neste texto uma experiência sobre atividades 

envolvendo perspectiva e um trabalho desenvolvido com a utilização de fotografia, 

cujo objetivo foi utilizar um dos tipos de perspectiva estudas para produzir fotos com 

temáticas sociais.  Essas atividades foram exploradas para subsidiar o estudo de 

conceitos de geometria espacial para alunos do terceiro ano do ensino médio de uma 

escola da rede estadual do Espírito Santo e tiveram como base a pesquisa de 

mestrado de Rovetta (2015) intitulada “Interações em sala de aula e em redes sociais 

no estudo de sólidos geométricos no Ensino Médio”.  

Trazemos, portanto, uma breve discussão teórica acerca do ensino da 

geometria e da construção do pensamento geométrico e, na sequência, descrevemos 

algumas atividades do trabalho realizado sobre perspectiva, destacando nossas 

considerações e reflexões.  

O ENSINO DE GEOMETRIA 

Ao analisar a trajetória da geometria, percebe-se que, em alguns momentos, 

ela foi considerada irrelevante para a formação intelectual, deixando assim uma 
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lacuna nos conhecimentos matemáticos. De acordo com Nacarato e Santos (2014, p. 

14), “[...] mesmo antes do Movimento da Matemática Moderna já havia certo abandono 

da geometria, principalmente no trabalho docente com as camadas populares”.  

Durante muito tempo a geometria, quando trabalhada, era centrada num 

modelo reducionista, com foco no ensino de geometria plana e nomenclaturas. Muitos 

dos atuais professores de matemática tiveram contato apenas com essa geometria; 

outros, nem contato tiveram ao longo da vida escolar, desconhecendo, assim, a 

importância de compreender a construção do pensamento geométrico, conforme 

destacam Nacarato e Santos (2014, p. 15):  

O pouco contato dos professores com o conteúdo geométrico propiciou que 
a sua prática também se tornasse deficitária, e isso vem, de certa forma, se 
arrastando até os dias atuais. Mesmo com mudanças no livro didático, o 
professor ainda se sente inseguro para ensinar geometria, o que evidencia 
que os dois termos do binômio aprender-ensinar estão intimamente 
interligados, ou seja, só temos condições de ensinar aquilo que conhecemos.  

Infelizmente essas carências no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem de geometria persistem até os dias atuais. O fato de os livros de ensino 

fundamental e médio não deixarem os conceitos de geometria para os capítulos finais, 

já é uma mudança positiva. Contudo, o professor ainda encontra dificuldades para 

ensinar geometria de forma diferente daquela que aprendeu ou, pior ainda, que não 

aprendeu. Por isso, a importância de formações continuadas para professores de 

Matemática.  

Domingos (2010) destaca que o ensino da geometria no Brasil ainda é 

deficitário, pois houve omissão ou abandono em todos os níveis de escolarização. O 

autor apresenta algumas pesquisas em educação matemática, entre as quais Alves 

(2004), que discute o processo de ensino-aprendizagem da geometria e mostra que 

ele é dificultado por deficiências de visualizações por parte dos alunos. 

No contexto atual, pesquisas em ensino e aprendizagem de geometria 

destacam experiências que primam por um estudo focado na visualização e 

investigação. Podemos destacar Nacarato e Santos (2014), que apresentam uma 

proposta de aprendizagem em geometria com a utilização de fotografia e escrita; 

Segadas (2008), que aborda atividades de visualização de figuras espaciais; também 

Rovetta (2015) que analisa habilidades do pensamento geométrico construídas com 

base em interlocuções propiciadas pela interação em sala de aula e em redes sociais.   

Compreendemos assim, a importância de entender o processo de ensino e 
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aprendizagem de geometria, bem como possibilidades de trabalho em sala de aula de 

Matemática. Um caminho é compreender como ocorre a construção do pensamento 

geométrico. Em relação a isso, destacamos um casal de professores holandeses, 

Pierre Van Hiele e Dina Van Hiele-Geoldof, que pesquisaram os motivos pelos quais 

os alunos não aprendiam geometria, criando assim uma teoria para a construção do 

pensamento geométrico, chamada Teoria de Van Hiele.  

A TEORIA DE VAN HIELE E A IMPORTÂNCIA DA VISUAÇIZAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO 

Segundo Nasser e Tinoco (2011), os professores holandeses Pierre Van Hiele 

e Dina Van Hiele-Geoldof perceberam, na década de 1950, que seus alunos tinham 

dificuldades em resolver tarefas de geometria, enquanto apresentavam um bom 

desempenho em outros tópicos da Matemática. Com base em investigações eles 

desenvolveram uma teoria para explicar o desenvolvimento do raciocínio em 

geometria, que ficou conhecida como teoria de Van Hiele. 

Segundo a teoria de Van Hiele, os alunos apresentam modos diferentes de 

pensar e raciocinar geometricamente, o que pode acontecer também entre alunos e 

os professores.  De acordo com Villiers (2010, p. 401), “[...] Van Hiele atribuíram a 

principal razão da falha do currículo de geometria tradicional ao fato de que o currículo 

era apresentado em um nível mais alto do que o dos alunos”. Desse modo, o aluno 

não aprendia porque o conteúdo não era apresentado num nível de compreensão 

adequado. 

Dessa forma, eles relacionaram cinco níveis de construção do pensamento 

geométrico: visualização, análise, dedução informal, dedução formal e rigor. De 

acordo com a teoria, o aluno progride do nível inicial ao nível mais elevado, sendo que 

há uma hierarquia entre os cinco níveis, e o progresso independe da idade, pois o 

fator determinante para o avanço é a aprendizagem satisfatória no nível anterior.  

Essa questão da hierarquia de classes ainda é questionada por muitos 

pesquisadores, gerando críticas. Pesquisas como a de Gutiérrez, Jaime e Fortuny 

(1991), por exemplo, identificaram alunos que desenvolviam simultaneamente 

competências de dois níveis consecutivos, apresentando assim habilidades de um 

nível superior, antes das habilidades correspondentes ao nível anterior. Isso nos leva 

a refletir se um mesmo aluno pode apresentar competências de um determinado nível 
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para um conceito geométrico e de outro nível para outro conceito.  

Reconhecemos, portanto, que a questão hierárquica dos níveis precisa ser 

discutida com atenção, mas, mesmo assim, compreendemos que há pontos 

importantes na teoria de Van Hiele.  

Segundo Gutiérrez (1992), o uso do modelo de Van Hiele é importante para 

compreender e organizar o desenvolvimento de habilidades de visualização espacial. 

Ainda para o autor fica evidente que o grau de desenvolvimento dos alunos em 

habilidades espaciais, principalmente na visualização, influencia a sua aprendizagem 

em geometria espacial. Para Gutiérrez (1996), a visualização na Matemática é um tipo 

de atividade de raciocínio baseada no uso de elementos visuais, seja mental ou físico, 

realizado para resolver problemas ou provar propriedades.  

Atividades como representar objetos tridimensionais por meio de figuras planas 

exigem capacidade de visão espacial dos alunos, o que pode ser um agravante devido 

às dificuldades que eles apresentam quanto aos aspectos visuais. Gutiérrez (1998, p. 

198, tradução nossa) explica que “uma representação plana perfeita é a que transmite 

ao observador a mesma quantidade de informações que o objeto tridimensional que 

a representa”. Contudo, nenhuma forma de representação de um objeto tridimensional 

é perfeita, por isso cabe ao aluno escolher a mais adequada. Em representações com 

madeira, por exemplo, não se pode ver a região interior; já em outras representações, 

como as bidimensionais, perde-se a parte escondida. Desse modo, uma proposta 

interessante é construir e explorar esses diferentes tipos de representações. 

Destacamos, assim, que desenhar e compreender as representações planas 

dos objetos tridimensionais facilita a aprendizagem da geometria espacial e melhora 

a sua capacidade de compreensão.  

EXPLORANDO PERSPECTIVA NO ENSINO DE GEOMETRIA  

 Diante das discussões apresentadas sobre a importância de atividades de 

visualização para a construção do pensamento geométrico, apresentamos algumas 

atividades sobre perspectiva realizadas durante os estudos iniciais de geometria 

espacial com alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola da rede estadual do 

Espírito Santo. Dentre as atividades realizadas, chamamos atenção para a utilização 

da fotografia e a utilização da perspectiva forçada.  
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As discussões sobre perspectiva tiveram início com a construção de blocos, 

com auxílio de material dourado para manipulação. A tarefa foi realizada em grupo de 

3 ou 4 alunos e não havia um padrão para o bloco a ser construído, os alunos 

poderiam utilizar quantos cubinhos quisessem.  Após a construção, os alunos fizeram 

a representação dos blocos por meio do que Kaleff (2003) chama de representação 

em três vistas (superior, frontal e lateral) e que Gutiérrez (1998) chama de 

representação em projeção ortogonal.  

Na próxima aula, com auxílio de uma apresentação em power point, analisamos 

as fotos dos blocos e  as representações feitas por alguns grupos na aula anterior, 

pontuando assim certas dificuldades e erros ao realizar as representações em vistas. 

Na ocasião, resolvemos, coletivamente, alguns problemas envolvendo 

representações de sólidos no plano.  

Na terceira aula sobre perspectiva, discutimos sobre a perspectiva isométrica, 

que seria utilizada para algumas atividades de visualização aulas seguintes. Nessa 

atividade, os alunos conheceram a malha isométrica e começaram a utilizá-la, 

desenhando um paralelepípedo. 

Realizamos mais atividades envolvendo representação de sólidos no plano em 

perspectiva isométrica e, por cerca de três aulas, os alunos resolveram atividades de 

visualização, como a apresentada abaixo.  

Atividade 

- Utilizando cubinhos, construa os sólidos representados na figura abaixo. 

- Quantos cubinhos você utilizou em cada construção? 

- Quantos cubinhos ou partes de cubinhos você vê na representação de cada sólido? 

- O número de cubinhos que você utilizou na construção de cada sólido é o mesmo que você viu nas 

representações? 

- Você deve ter notado que em cada esquema da figura existe um cubinho sombreado. Agora, de cada 

uma das construções que você realizou, retire o cubinho indicado. Observando essas construções, 

desenhe, sobre a rede pontilhada isométrica, a representação de cada uma delas após a retirada do 

cubinho. 

- Agora, sobre a rede pontilhada quadriculada, desenhe a representação de cada uma dessas 

construções após a retirada do cubinho.  
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Fonte: Kaleff (2003) 

A atividade acima, assim como as demais trabalhadas tiveram como fonte o 

livro Vendo e entendendo os poliedros, de Kaleff (2003).  Os alunos trabalharam em 

grupo e novamente utilizaram o material dourado como apoio manipulativo. Além de 

abordar as representações em perspectiva, as atividades realizadas tiveram por 

objetivo desenvolver habilidades visuais importantes para o desenvolvimento do 

pensamento geométrico.  

As atividades desenvolvidas nesta etapa se justificam com os estudos de 

Gutierrez sobre representação de sólidos no plano. Gutiérrez (1998) investiga as 

formas de instruir os alunos nos diferentes métodos de representação dos objetos 

tridimensionais, destacando a necessidade de o aluno manipular o sólido para vê-lo 

em uma posição parecida com sua representação. 

Durante as discussões sobre perspectiva, veio à tona aquelas fotos em que as 

proporções reais dos objetos são alteradas visando produzir um efeito em que um 

objeto pequeno, por exemplo, parece muito maior que outro que, na realidade, seria 

maior que ele. Esse efeito é possível graças a um tipo de perspectiva, conhecida como 

perspectiva forçada, que é uma técnica fotográfica em que se busca alterar as 

proporções naturais entre os objetos enquadrados. Para isso, os objetos menores são 

colocados num primeiro plano, de modo que pareçam maiores que os objetos 

realmente maiores colocados num plano de fundo.  

A maior parte dos alunos já conhecia essa técnica, porém não sabia que se 

tratava de um tipo de perspectiva. A proposta de trabalho foi apresentada: produzir, 

em grupo, uma foto utilizando a perspectiva forçada.  
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A atividade envolveu também a disciplina de Física que abordou conceitos de 

óptica aplicados a fotografia. As fotos deveriam ter temáticas sociais e, além da foto 

em perspectiva, os alunos deveriam também tirar a foto da foto, no intuito de destacar 

efeitos de óptica.   

A princípio os alunos começaram a pensar no tema e como organizar os 

elementos na imagem para passar a mensagem desejada. Foi bastante trabalhoso, 

alguns grupos foram a campo três vezes até conseguir utilizar a perspectiva 

adequadamente. Muitos grupos não conseguiram tirar a foto da foto no ângulo 

adequado para completar a parte proposta em física.  

Quanto aos temas sociais, foram bem variados: violência contra mulher, 

conflitos religiosos, uso de drogas, exploração do trabalho infantil, dentre outros. De 

maneira geral, as fotos tinham também um olhar crítico, de acordo com a temática.  

As imagens abaixo mostram a foto produzida e a foto da foto, respectivamente. 

A temática escolhida pelo grupo foi manipulação e, na segunda foto, as linhas 

pontilhadas representam a propagação retilínea da luz.  

         

Já na imagem seguinte, o grupo produziu uma foto com a temática racismo.  
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O trabalho culminou numa exposição fotográfica realizada na escola, para os 

alunos das outras séries do ensino médio. Na ocasião, os alunos apresentaram as 

fotos produzidas, explicaram sobre perspectiva e realizaram uma oficina mostrando, 

na prática, como produzir fotos utilizando a perspectiva forçada.  

             

No momento da oficina, os alunos do 3º ano trouxeram objetos variados e, 

orientaram os alunos do 1º e do 2º ano na produção da foto.  



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

27 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Percebemos o envolvimento dos alunos em todas as tarefas envolvendo 

perspectiva. O trabalho com fotografia foi bem aceito pelos alunos que, a princípio, 

acharam bem difícil a tarefa de enquadrar os elementos da imagem de forma a utilizar 

a perspectiva e passar uma mensagem crítica sobre a temática social escolhida.  

Segundo Nacarato e Santos (2014) o ato fotográfico estabelece um fio condutor 

para os aspectos da visualização e da representação geométricas, potencializando o 

ensino da geometria, o que foi possível comprovar com o trabalho desenvolvido.  

  Utilizar a fotografia como recurso para trabalhar perspectiva fez parte de um 

conjunto de atividades que exploraram o desenvolvimento de habilidades visuais e 

serviram de base para o estudo de outros conceitos em geometria espacial, pois 

mesmo na fase final do ensino médio, grande parte dos alunos envolvidos ainda 

apresentava dificuldade em certas atividades envolvendo construções geométricas 

simples. Compreendemos que o desenvolvimento de habilidades visuais é um 

processo lento e contínuo, portanto é importante que o professor recorra a atividades 

nas quais seja possível manipular, observar sob diversos ângulos e explorar 

características dos objetos geométricos.  
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EXTRAPOLANDO O ENSINO DE POLIEDROS PARA ALÉM DOS LIVROS 

DIDÁTICOS 
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Resumo: Este relato de experiência trata-se da aplicação de uma oficina sobre o ensino de poliedros, 
como os de Arquimedes, Catalan, Johnson e Kepler, aplicada numa escola municipal de Vitória – 
Espírito Santo, para uma turma do 6º ano do ensino fundamental II, no segundo semestre de 2016. As 
aulas foram planejadas pela voluntária do programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 
Pibid – subprojeto Matemática do Ifes Campus Vitória, juntamente com um aluno da licenciatura de 
matemática do IFES, que não participa do programa. A oficina teve como objetivo o desenvolvimento 
de criação geométrica e habilidade para construir objetos geométricos como rombicuboctaedros e 
cuboctaedros de Arquimedes por recorte e colagem de polígonos. Além disso, mostrar que existem 
vários outros poliedros diferentes dos costumeiramente apresentados nos livros didáticos, despertar a 
criatividade e intensificar as relações sociais. O primeiro momento da oficina consistiu na explicação e 
discussão sobre os poliedros de Arquimedes e a observação dos demais poliedros, e no segundo 
momento foi proposto uma atividade que consistiu na construção de poliedros de Arquimedes. O 
entusiasmo e a dedicação demonstrada pelos alunos durante a aula mostraram como o uso de 
materiais manipuláveis é um recurso apoiador no processo de ensino-aprendizagem de geometria. E 
por meio do questionário diagnóstico aplicado, ficou evidente como que propostas pedagógicas 
diferenciadas atraem e motivam os alunos, tornando as aulas mais prazerosas. 
 
Palavras Chaves: Geometria espacial. Poliedros de Arquimedes. Materiais manipuláveis. 
 

1. INTRODUÇÃO  

A oficina com o tema “Outros Poliedros” foi realizada no contexto do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES. Esse programa cede bolsas 

para alunos de cursos de licenciatura de instituições públicas de ensino superior e 

para coordenadores e professores supervisores. Ele é financiado pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES -  e é desenvolvido em 

parceria com a Secretária Municipal de Educação. O programa tem como algumas 

das finalidades contribuir com a formação inicial dos licenciandos e com a formação 

continuada dos professores supervisores e demais profissionais envolvidos. As 

atividades foram aplicadas numa turma do sexto ano do Ensino Fundamental II de 

uma escola municipal de Vitória- ES, composta por 30 alunos. O objetivo deste artigo 
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11 Aluno da licenciatura em matemática do ifes campus Vitória/ rodrigosena587@gmail.com 
3Professora coordenadora de iniciação à docência do subprojeto de matemática do campus Vitória/ 
sandrafraga7@gmail.com 
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é relatar tal experiência, apresentando o que realizamos e como analisamos as 

situações vivenciadas em sala de aula. A ideia de realizar esta oficina surgiu por um 

trabalho na disciplina de Geometria II no curso dos licenciandos sobre outros 

poliedros. E junto com a professora regente achamos que seria interessante os alunos 

conhecerem um pouco mais sobre o universo dos poliedros. 

O uso de materiais manipuláveis torna as aulas de Matemática mais dinâmicas 

e proveitosas. É um recurso que não somente promove o interesse dos discentes, 

mas também, eles possuem uma maior interação com o objeto de estudo buscando-

se a melhor compreensão do conteúdo (Vale, 2002). Dessa forma concordamos com 

Souza e Oliveira (2010) que explica, 

 “Os materiais manipuláveis são objetos, desenvolvidos e/ou criados para 

trabalhar com conceitos matemáticos de forma que venha a facilitar a 

compreensão e o desenvolvimento do aluno, de modo que os estudos 

possam ser realizados de maneira prazerosa” (SOUZA, OLIVEIRA, 2011, 

p.2).   

O matemático Dienes (1976) diz que os materiais concretos e jogos contribuem 

com a aprendizagem das crianças, visto que estimula o desenvolvimento mental e as 

habilidades favorecendo o desempenho escolar por meio da análise desses objetos. 

Ainda, ele comenta sobre a importância da experiência, que a criança aprende melhor 

através de suas próprias experiências e não das dos outros. E como consequência 

disso, o que queremos que as crianças aprendam, deverão, inicialmente, concretizar 

de forma observável características simples afim de distinguir forma, cor, classe. 

Souza e Oliveira (2010) comentam, também, sobre as vantagens de utilizar tais 

materiais,  

“Quando usamos os materiais manipuláveis e jogos em sala de aula, podemos 

aumentar o leque de possibilidades a serem trabalhadas, não apenas com 

conceitos matemáticos, mas também com conceitos sociais, como o convívio, 

a colaboração do aluno com os seus colegas, o respeito ao próximo, convívio 

com ganhos e perdas, entre outros” (SOUZA, OLIVEIRA, p.7).  

Ademais, a respeito do uso de materiais manipuláveis Vale (2002) discorre que 

qualquer estratégia de ensino relacionada com Geometria utilize materiais 

manipuláveis devido a suas possibilidades de concretização [...] A ideia é que os 

conhecimentos geométricos se adquirem pelo contato e manipulação das figuras. O 

que leva o aluno a conhecer as propriedades de uma figura são as transformações 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

31 
 

que vão operando no material. Vale (2002) ao falar de tais materiais comenta sobre 

os aspectos sociais “A oportunidade de trocar ideias, discutir e avaliar as suas próprias 

ideias e as dos outros promove na criança uma visão mais crítica e realista de si 

mesmo e dos outros” (Vale, 2002, p. 13-14).  Ainda, Vale (2002) destaca que a 

experiência vivida pelos alunos é mais importante que o material utilizado pois só 

ocorre aprendizagem se essa experiência for significativa. E, completando, Vale 

(2002) diz que se deve sempre utilizar manipuláveis no ensino de um novo conceito 

de matemática. Ademais, há estudos que se referem que em qualquer nível de 

escolaridade obrigatório, os materiais manipuláveis têm mais eficiência do que se não 

fossem utilizados (SOWELL, 1989). 

Por estes motivos o uso de materiais manipuláveis para o ensino de geometria 

foi a estratégia escolhida, com o intuito de favorecer a compreensão deste conteúdo.  

A utilização dos materiais utilizados durante a atividade mostrou ser um recurso 

essencial, eficaz e de baixo custo. Outra justificativa para trabalhar como 

manipuláveis, também, encontramos em vale (2002) 

“As imagens mentais e as ideias abstratas dos alunos são baseadas nas suas 

experiências. Assim os alunos que veem e manipulam vários tipos de objetos 

têm imagens mentais mais claras e podem representar ideias abstratas mais 

completamente do que aqueles cujas experiências são mais pobres” (VALE, 

2002, p.14) 

Com o objetivo de obter informações sobre o aprendizado dos alunos e para 

uma reflexão sobre a prática docente, ao final da atividade foi realizado um 

questionário diagnóstico. Concordamos com Weisz e Sanchez (2016) quando afirmam 

que “o professor precisa de recursos para compreender o que acontece com seus 

alunos e para poder refletir a relação entre as suas propostas didáticas e as 

aprendizagens conquistadas por eles” (WEISZ, SANCHEZ, 2016, p. 27), e com Freire 

(1996) que é na formação permanente do docente o momento essencial para fazer a 

reflexão crítica sobre a prática. Refletindo sobre a prática de hoje ou de ontem é que 

se pode melhorar a próxima prática.   

2. METODOLOGIA  

A oficina de que se trata este relato de experiência foi planejada por uma 

bolsista do programa juntamente com um aluno da licenciatura de Matemática do 

IFES- Campus Vitória que não participa do programa. Foi realizada no segundo 
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semestre de 2016 e estavam presentes na aula, além da professora regente e a 

bolsista responsável pela ministração, mais dois bolsistas do programa.  

A oficina foi planejada para ocorrer em três aulas de uma hora no LEM - 

Laboratório de Educação Matemática do IFES. A escolha por ministrar a aula no 

laboratório se deu pelo fato de possibilitar um outro ambiente de aprendizagem mais 

estimulante do que o tradicional. Como a aula aconteceu fora do ambiente da escola, 

foi necessário encaminhar autorizações aos responsáveis para que permitissem aos 

alunos participarem da aula no IFES, dos 30 alunos compareceram 21. A oficina 

constitui-se na explicação de Poliedros de Arquimedes e em mostrar outros poliedros 

não discutidos nos livros didáticos, seguido de uma atividade em grupo.  

Antes da aula iniciar, os materiais dos alunos foram separados sobre as mesas, 

como: cola, tesoura, régua e papel cartão. E os poliedros, já prontos, foram separados 

a frente da sala, como: icosaedro truncado, cuboctaedro, rombicuboctaedro, alguns 

poliedros de Platão, para explicar sobre os truncamentos, e alguns poliedros de 

Kepler. No início da aula foi apresentado o tema a ser trabalhado: Poliedros de 

Arquimedes. Parte desse momento foi utilizado para apresentação do conteúdo em 

slides. Em seguida, foi mostrado alguns poliedros de Arquimedes nos slides e alguns 

construídos, como o icosaedro truncado, o rombicuboctaedro e o cuboctaedro para 

que os alunos, por meio da observação e analise dos objetos chegassem na definição 

dos poliedros em questão. Logo após, foi explicado que os Poliedros de Arquimedes 

são derivados dos Poliedros de Platão e sobre os truncamentos para tal. Também, foi 

apresentado a curiosidade da bola de futebol (icosaedro truncado) e, ademais foi 

mostrado imagens de outros poliedros como os de Catalan, Johnson e Kepler.  

A atividade proposta consistiu na construção de Poliedros de Arquimedes. A 

turma foi dividida   em dois grupos de seis pessoas, um grupo de cinco pessoas e 

outro de quatro pessoas. Os dois grupos maiores construíram o rombicuboctaedro e 

os dois grupos menores construíram o cuboctaedro. Foi disponibilizado para cada 

grupo dois moldes com o formato quadrangular, dois moldes com o formato triangular 

e os poliedros já construídos como exemplo.  
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Figura 1- Moldes disponibilizados para os alunos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

                  Figura 2 - Rombicuboctaedro disponibilizado aos alunos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 3 - Cuboctaedro disponibilizado aos alunos 

 
Fonte: Arquivo pessoal       

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na explicação sobre os poliedros de Arquimedes, surpreendeu como os alunos 

interagiram ao mostrar, por meio dos slides, fotos dos poliedros em discussão e os 

construídos, e ao perguntar como se pode definir aquele grupo de poliedros. Os 

discentes acharam os nomes dos poliedros muito diferentes e conseguiram, como 

auxílio da pibidiana, chegar na definição do poliedro.  No momento de mostrar os 

poliedros de Catalan, Johnson e Kepler, foi chamado bastante a atenção dos 

educandos, pois provavelmente eles não verão estes poliedros novamente na sua 

educação básica, assim ficaram extremamente atentos as imagens apresentadas e 

surpreendidos sobre a existência de poliedros tão distintos.  

Na atividade, os alunos fizeram os desenhos dos polígonos, os recortes, a 

colagem e montaram o poliedro. Todos os alunos participaram e tiveram bom 

comportamento. Os educandos progrediram bem na construção dos objetos 
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geométricos e todos os grupos construíram os objetos, no entanto um grupo não 

obteve muito sucesso. Esse grupo que não obteve muito sucesso, ao final da 

construção não conseguiu colar algumas partes do poliedro, visto que os recortes não 

foram feitos com tanta exatidão. Ao final da atividade, estas questões foram discutidas 

de como é importante fazer cada etapa da construção com exatidão. Os grupos que 

construíram os cuboctaedros concluíram primeiro do que os grupos responsáveis 

pelos rombicuboctaedros. Uma das maiores dificuldades encontradas durante a 

atividade era em colar os polígonos para montar o poliedro. Mas, todos os obstáculos 

dos alunos foram superados com o auxílio dos mediadores.  

Figura 4- Desenvolvimento da atividade 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 5- Desenvolvimento da atividade 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 6- Desenvolvimento da atividade 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Durante tais construções é importante destacar a forma em que os alunos se 

organizaram. Em alguns grupos os alunos fizeram uma linha de produção, alguns 

desenhavam os polígonos, outros recortavam, outros colavam e outros montavam. 
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Em outros grupos, cada discente queria fazer um pouco de cada processo da 

construção. No processo de construção, os alunos analisavam qual era a melhor 

forma de construir os poliedros, percebiam seus erros e buscavam soluções, os 

alunos aprenderam praticando.  

Na turma há dois alunos que não participam muito das aulas da professora 

regente. Um educando participa raramente e o outro até o momento da aplicação 

desta oficina não vinha participando das aulas, e ambos são repetentes. Surpreendeu 

o interesse deles em participar da oficina e fazerem a atividade com seus colegas. A 

oficina ocorreu no tempo planejado e tinha peso na nota trimestral dos alunos, onde 

seria analisado a participação dos mesmos.   

Terminado a atividade, foi entregue um formulário para cada aluno, onde 

perguntava “Você gostou da aula? Teve alguma dificuldade? Comente sobre sua 

experiência”. Foi explicado que não era avaliativo e eles se sentiram à vontade para 

responder.  Os educandos destacaram que gostaram da atividade por ser diferente e 

porque todo mundo participou. Somente um aluno disse que gostou mais ou menos 

da aula, os demais afirmaram que gostaram. Dentre as respostas, destaca-se:  

 

Transcrição: Sim, porque a aula foi bem diferente do que a gente tem. Sim, em 

montar o poliedro. Foi bem bacana, porque todo mundo participou e não teve muita 

bagunça nessa aula. E os professores ajudaram bastante a gente. Esta aula foi um 

máximo! 

 

Transcrição: Sim, gostei. Tive dificuldades na hora de colar, mas foi muito bom 

porque foi uma aula diferente.  
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Transcrição: Sim, gostei. A maior dificuldade foi com contornar o molde. 

Aprendi vários poliedros diferentes.  

 

Transcrição: Sim. Tive como colar o final. A minha experiência foi genial ainda 

mais com meus colegas.  

4. Considerações finais  

Durante a atividade observou-se que os alunos dos grupos e entre grupos 

ajudavam uns aos outros e interagiam. Tentavam buscar formas de montar o poliedro, 

discutiam possibilidades e estratégias. A atividade em grupo e a colaboração entre os 

alunos é um ponto positivo a destacar.  O comprometimento e o interesse dos 

discentes no decorrer da oficina surpreenderam e superaram as expectativas.  Por ser 

tratar de uma turma agitada, pensamos que poderíamos ter alguns problemas em 

relação a comportamento, o que não ocorreu, todos participaram ativamente da 

atividade. Fatos que trouxeram satisfação.  

O entusiasmo e a dedicação demonstrada pelos alunos durante a aula 

mostraram como o uso de materiais manipuláveis foi um recurso apoiador no processo 

de ensino e aprendizagem de geometria. Por meio do questionário avaliativo aplicado, 

ficou evidente que propostas pedagógicas diferenciadas atraem e motivam os alunos, 

tornando as aulas mais prazerosas. Os alunos conseguiram chegar na definição dos 

Poliedros de Arquimedes, se organizaram quanto as etapas de produção e os grupos 

conseguiram finalizar a construção do poliedro pedido. 

Como futuros profissionais da educação, aprendemos o quão é importante 

planejar, antecipar dúvidas e dificuldades dos alunos a fim de contribuirmos com uma 

educação de qualidade. Como construímos os poliedros para disponibilizar para os 

alunos, conseguimos saber quais seriam seus possíveis desafios, em que momento 
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teriam mais dificuldades ou não. Além disso, ao refletir sobre a prática pedagógica, 

penso que poderia ter chamado a atenção dos alunos no início da atividade, para que 

fizessem atentos a cada passo da construção, para que não obtivessem problemas 

no final da atividade. Além, vale de destacar que precisamos ampliar possibilidades 

de aprendizagens em geometria, como foi a proposta desta ação. 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA: UMA ABORDAGEM AMPLIADA DO 

CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 

Almir Rogério Luppi12 

  Lúcio Souza Fassarella13 

 
Resumo: Apresentamos a análise dos dados iniciais de uma pesquisa em desenvolvimento que tem 
por objetivo geral avaliar as repercussões de uma abordagem ampliada do ensino da Matemática 
Financeira no Ensino Médio. Como parte inicial dessa pesquisa, buscamos verificar o conhecimento  
sobre conceitos e instrumentos financeiros básicos e, também, as posturas frente às propagandas 
veiculadas na mídia pelo comércio pertinentes aos alunos de três turmas da Educação de Jovens e 
Adultos de uma escola do município de São Mateus – ES. A coleta de dados foi realizada no primeiro 
semestre de 2017 mediante três questionários aplicados às turmas no período das aulas. A análise das 
respostas revelou que os alunos em geral não entendem com clareza os conceitos de porcentagem e 
juros, não conhecem os diferentes tipos de contas bancárias, não sabem diferenciar, com clareza, 
cartões de débito e crédito e carecem de senso crítico razoável como consumidores. Considerando a 
importância da Matemática Financeira para a boa compreensão das relações comerciais e para o uso 
eficaz do dinheiro, tais resultados são alarmantes porque revelam que esses alunos estão 
despreparados para lidar adequadamente com seus recursos financeiros, bem como indicam que há 
problemas no ensino de Matemática Financeira na Educação Básica que precisam ser identificados e 
resolvidos.  
 
Palavras Chaves: Ensino de Matemática Financeira. Currículo. Pesquisa Qualitativa. 

 
INTRODUÇÃO 

A Matemática Financeira é fundamental para a compreensão das situações que 

envolvem o uso do dinheiro desde as compras no comércio, até os empréstimos, 

financiamentos e aplicações financeiras – pelo que concordamos com Morgado et.al. 

(1999) em que sua utilidade no cotidiano justifica o ensino desse tópico na Educação 

Básica, particularmente no Ensino Médio. Além disso, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) orientam e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM) estabelecem que a Educação Básica deve tornar os educandos cidadãos 

críticos, autônomos e capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade; 

como a Matemática Financeira trata de relações comerciais e negociais, tais objetivos 

podem ser naturalmente desenvolvidos ao longo do seu ensino pela abordagem 

                                            

12
  Licenciado em Matemática. Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: 
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3N01 3N02 3N03

1 08 de Março 26 23 25

2 15 de Março 27 21 22

3 22 de Março 22 24 21

QUESTIONÁRIO DATA DA APLICAÇÃO (ANO 2017)
Nº DE ALUNOS POR TURMA

vinculada de temas transversais tais como ética, economia doméstica, direitos e 

deveres dos consumidores.  

Assim, considerando os parâmetros e orientações curriculares nacionais 

quanto à formação para o exercício pleno da cidadania e a importância das finanças 

na vida pessoal e profissional das pessoas, concluímos que é importante analisar 

como a Matemática Financeira tem sido abordada na Educação Básica em termos de 

conteúdo, métodos e instrumentos de ensino. Nessa perspectiva, desenvolvemos um 

projeto de pesquisa que tem por objetivo geral verificar as repercussões de uma 

abordagem curricular ampliada de Matemática Financeira no Ensino Médio, 

considerando aspectos de conteúdo, métodos e instrumentos de ensino. 

Como parte inicial dessa pesquisa, no primeiro semestre de 2017 buscamos 

avaliar o conhecimento sobre tópicos básicos da Matemática Financeira e temas 

relacionados pertinente aos alunos de três turmas de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) da EEEFM Pio XII, localizada no município de São Mateus – ES. As turmas 

funcionavam no turno noturno e contavam com 34, 35 e 34 alunos, respectivamente. 

O perfil dos discentes era bastante diversificado quanto à idade e ocupações – 

heterogeneidade que contribui para a representatividade do grupo em relação à 

população geral. 

Previamente, apresentamos às turmas nossos objetivos e solicitamos a 

colaboração de todos, enfatizando que nos era importante saber o que conheciam 

sobre o Matemática Financeira, que os questionários não valiam nota e que os temas 

seriam abordados posteriormente nas aulas. Em cada turma, aplicamos os três 

questionários durante aulas de 50min, em semanas sucessivas. A Tabela 1 traz as 

informações sobre as datas e quantidades de alunos que responderam cada 

questionário em cada uma das turmas (identificadas pela designação usada na 

escola, 3N01, 3N02 e 3N03): 

 

 

 

 

Tabela 1 

Informações sobre as aplicações dos questionários  
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Os questionários abordaram essencialmente os conceitos de porcentagem e 

juros, contas bancárias, cartões de débito e crédito, bem como as posturas em 

situações financeiras típicas a um trabalhador. Devido à limitação de espaço, neste 

artigo analisamos apenas algumas das questões propostas e as respostas obtidas em 

somente uma das turmas pesquisadas (3N02), escolhida por ter obtido o melhor 

rendimento geral. Preferimos discutir três questões do questionário 1 e o questionário 

2 (que se baseia numa situação-problema). 

QUESTÕES E ANÁLISE DAS RESPOSTAS  

Questionário 1 - Questão 1 

Analise e responda aos itens a seguir 

a) O que você entende por conta poupança? 

b) O que você entende por conta corrente? 

c) Qual a diferença entre conta poupança e conta corrente? 

d) Você já possui conta corrente ou conta poupança em algum Banco? 

O assunto desta questão faz parte do dia a dia do cidadão (conta poupança, 

conta corrente), sendo que o quarto item apenas pede uma informação - não 

possuindo resposta certa ou errada; entretanto, dos 23 alunos questionados, apenas 

5 acertaram os três primeiros itens, enquanto 13 erraram todos eles. Mais 

precisamente, 10 responderam satisfatoriamente o item a, 9 o item b e 4 o item c;  

quanto ao item d, 7 alunos disseram não possuir conta corrente ou poupança. Pelo 

fato da questão ser elementar e por se tratar de uma turma de Ensino Médio da EJA 

onde todos são maiores de idade e a maioria está inserida no mercado de trabalho, 

entendemos que o resultado geral foi muito aquém do razoável. 

Durante a aplicação deste questionário, percebemos dificuldades que os 

alunos estavam tendo dificuldades para responder essa questão e procuramos saber 

a razão. Além dos que não têm conta bancária, muitos disseram que não ganham o 

suficiente para poupar. Embora tal resposta apenas sugira que eles têm pouca 

experiência em lidar com contas bancárias, ela também indica que não adquiriram na 

escola as condições para que pudessem aprender por si mesmos sobre o assunto. 

Questionário 1 - Questão 2 

Você sabe qual a diferença entre cartão de débito e cartão de crédito? O cartão 

da sua conta, se você possuir uma, é um cartão de débito ou crédito? 
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Essa questão nos remete à anterior e o resultado foi similar: dos 23 alunos que 

responderam a questão, 7 alunos responderam satisfatoriamente, 3 demonstraram 

possuir uma vaga noção do que foi perguntado, 9 responderam insatisfatoriamente e 

4 manifestaram não saber responder. Esta foi uma das respostas obtidas:  

Aluna C: “Cartão de débito usamos para pagar as compras na hora. Cartão de 

crédito usamos para parcelar as contas e não precisa ter dinheiro na conta. O meu 

cartão é de crédito e débito.” 

Figura 1 

Resposta do Aluno B à questão 2 do questionário 1 

Percebemos que essa resposta está baseada na experiência de lidar com 

cartão bancário, focalizando o modo como a aluna o usa na prática. A experiência 

adquirida fora da escola é muito importante e pode ser usada para subsidiar o ensino 

da Matemática (NUNES-SCHILEMANN-CARRAHER, 1993). 

Questionário 1 - Questão 3 

          Ao analisar a propaganda abaixo, qual(is) é(são) a(s) impressão(ões) que lhe 

vem à mente? Qual(is) mensagem(ns) está(ao) sendo transmitida(s) nesta foto? 

A questão 3 do questionário 1, trabalhou uma imagem, impressa no asfalto de 

uma cidade, de uma grande empresa multinacional do ramo de lanches. A ideia aqui 

era verificar quantos alunos perceberiam a mensagem de marketing por trás da 

imagem e o quanto esta poderia manipular a vontade das pessoas a fim de levá-las a 

consumir seus produtos, mesmo que com o preço elevado. Dos 23 alunos que 

responderam a esta questão, apenas 6 alunos conseguiram expressar com sucesso 

a intenção da marca por trás daquela imagem grafada no asfalto enquanto que 4 

alunos erraram sua interpretação e outros 13 alunos não entenderam a mensagem e 

não souberam opinar, deixando questão em branco. É preocupante o fato de um 

número tão grande de alunos não ter entendido a intenção da marca ao utilizar uma 

imagem. Isso demonstra que a maioria dos consumidores não refletem a respeito da 

influência das marcas veiculadas pelas mídias e consomem pelo impulso de consumir, 

muitas vezes sem uma necessidade prévia. As consequências dessa indiferença por 
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parte dos alunos e, consequentemente, dos consumidores é a falta de planejamento 

financeiro com respeito aos gastos familiares e consequentemente, um 

endividamento. Consomem porque é o produto de uma marca da moda e pouco 

importa a qualidade, o preço e os impactos financeiros que um consumo errado pode 

causar em suas vidas. Das respostas que consideramos corretas, transcrevemos 

algumas a seguir: 

Aluno F: “Logomarca da Mcdonaldi onde as faixas do pedestres representam 

as batatinhas dentro de um pacote da Macdonaldi. Eles estão tentando vender mais 

o produto deles com essa estratégia.” 

Aluno M: “Uma propaganda de uma rede de lanchonetes famosa.” 

Aluno O: “Propaganda de uma empresa de lanche. Está vendendo a imagem 

do produto.” 

Aluno G: “Uma Caixinha do Maclanche. Uma caixinha com batata frita.” 

Aluno P: “É uma propaganda da Macdonalds mais não sei qual mensagem 

estão transmitindo.” 

Questionário 1 - Questão 7 

O tema agora, é inflação. A inflação está presente na vida dos brasileiros desde 

sempre mas teve seu alge na década de 1980. A inflação é um vilão para a moeda e 

a economia de qualquer país. Com base nestas informações e de acordo com a 

ilustração que se segue, responda aos seguintes itens: 

a) O que você endente por inflação? 

b) O que a inflação causa na economia brasileira e no preço das mercadorias, 

produtos e serviços? Ela afeta o salário do trabalhador? De que maneira? Comente. 

c) Ao analisar a ilustração acima, comente com suas palavras, qual(is) 

mensagem(ns) ela trás para você?  

Outro assunto que faz parte do dia a dia do cidadão é este tratado na questão 

7 cujo tema é inflação. Nesta questão, buscamos saber dos alunos o que eles sabem 

sobre inflação e que males ela gera para a economia do país. Dos 23 alunos 

respondentes, apenas 3 acertaram aos três itens desta questão enquanto que 3 

acertaram apenas dois desses itens, outros 6 erraram toda a questão e 11 deixaram-

na completamente sem resposta pois afirmaram que não sabiam nada sobre o 

assunto. Lembramos que o Brasil é um País inflacionário e que os meios de 
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comunição estão constantemente informando sobre as altas nos preços das 

mercadorias e consequentemente sobre os índices de inflação. Os resultados obtidos 

nos questionários estão aquém do esperado para os alunos respondentes uma vez 

que a maioria deles já estão inseridos no mercado de trabalho e contribuem para a 

economia e manutenção do lar e dos seus familiares mas não conseguem 

compreender com clareza o conceito de inflação e nem tão poucos seus impactos 

para a nação. 

“Custo de vida aumentando, preços e economia instável” resposta do aluno K 

ao item a. 

“Causa o aumento nas mercadorias e diminuição nos salários” resposta do 

aluno J ao item b. 

“Como o Brasil está andando para trás isto significa menos comida na mesa do 

trabalhador e mais impostos a serem pagos. O dinheiro perde o poder de compra. 

Desvaloriza”. Resposta do aluno X ao item c 

Questionário 1 - Questão 12 

Você sente que as mídias e a internet manipulam, de alguma maneira, os 

consumidores e consequentemente são responsáveis por seu endividamento? 

Comente. 

Evidentemente, essa é uma questão polêmica, mas sua discussão (num 

momento oportuno) pode contribuir para desenvolver a consciência crítica dos alunos, 

despertando sua atenção para os recursos empregados pelos anunciantes para nos 

instigar o consumo. Nesse caso, observamos que os alunos entenderam e 

responderam a questão sem muitas dificuldades, a maioria dizendo que sentem-se 

manipulados pelas propagandas, pois camuflam os verdadeiros preços dos produtos 

e serviços, enganando o consumidor e levando-os ao endividamento. Alguns 

alegaram que a legislação é fraca quando se trata de direitos do consumidor e que 

elas servem mais proteger comerciantes e empresários. Houve também quem 

apontou a burocracia que o consumidor enfrenta na hora de trocar um produto com 

defeito e que muitas vezes este consumidor não é devidamente informado das reais 

garantias oferecidas pela loja no momento da compra dos produtos. Destacamos as 

seguintes respostas, das quais a última chama a atenção por divergir do consenso 

geral: 
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Aluno G: “Sim. Porque muitas vezes somos instigados a comprar por impulso, 

mesmo sem ter precisão daquele produto.” 

Aluno B: “Sim. Oferecem ofertas camufladas como: menor parcela, dando a 

entender que o produto tem baixo custo.” 

Aluno I: “Sim. Porque eles falam muito em pagar no cartão, evitar pagar o valor 

mínimo, e muitos querem comprar algo caro mas pagar pouco. Eles ocultam os 

verdadeiros preços do consumidor fazendo parecer que são baratos.” 

Aluno L: “Não. As pessoas compram porque querem.” 

Seria muito interessante investigar em que medida essas respostas refletem 

juízos autênticos, ao invés de serem opiniões adquiridas dos meios de comunicação, 

mas isto foge do escopo deste trabalho. 

Questionário 2  

O questionário 2 foi baseado numa situação realística de um trabalhador 

fictício: 

Caio está feliz pois conseguiu seu primeiro emprego. Ao terminar o curso 

técnico em informática, Caio conseguiu, no mês de outubro de 2016, um emprego no 

departamento de processamento de dados de uma indústria. Para que ele receba em 

dia o seu salário, a empresa o orientou a abrir uma conta corrente no banco de sua 

preferência. Ao fazer uma pesquisa em vários bancos, a fim de encontrar aquele com 

menor custo efetivo total, bem como menor custo de manutenção da conta corrente, 

Caio optou pelo banco DINHEIROCURTO S/A. O salário bruto de Caio até o mês de 

fevereiro de 2017 é de R$ 2.500,00 e é creditado em sua conta corrente todo o dia 10. 

Está previsto para o mês de março de 2017 um reajuste no salário Caio no valor de 

30%. É descontado, mensalmente, pela empresa 11% para o Regime Geral de 

Previdência (INSS), 8% para o fundo de Pensão dos Funcionários da Empresa 

(FALIA), contribuição sindical no valor de 1%, além de 7% de Imposto de Renda. 

a) Após os descontos obrigatórios, o salário de Caio será suficiente para pagar 

todas as despesas?  

b) Como Caio pode evitar o endividamento e honrar seus compromissos sem 

abrir mão das contas de água, luz, supermercado e da prestação da casa?  

c) Caio receberá no mês seguinte um aumento de 20%. Esse aumento será 

suficiente para ele saldar suas dívidas? 
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Item a b c d e f g

Nº de acertos 8 8 3 8 2 12 7

d) Caio também deve o cartão de crédito. Seria aconselhável pagar somente o 

valor mínimo do cartão? Por que? Comente. 

e) Se ele optar por pagar somente o valor mínimo nesta fatura de fevereiro 

quanto ele pagará de juro na fatura do mês de março considerando que a taxa de juro 

do rotativo do cartão de crédito é de 16% ao mês. 

f) A fim de organizar as contas de Caio e livrá-lo do endividamento, quais 

despesas você cortaria e por que? Comente. 

g) A vida financeira de Caio está bem planejada? Como você faria? Comente. 

A Tabela 2 traz as informações sobre os números de acertos em cada item do 

Questionário 2: 

 

 

                                                       Tabela 2 

Dos 21 alunos que responderam o questionário 2, somente 2 acertaram todos 

os itens, enquanto 4 erraram todos os itens e 3 não souberam responder qualquer 

deles, 12 acertaram parcialmente a questão14. Facilmente notamos que os itens com 

menor número de acertos (item c e item e) são aqueles nos quais figuram 

porcentagens, embora a questão do item e seja mais qualitativa do que quantitativa. 

Esses resultados corroboram o que obtivemos noutras questões do questionário 1 

(não abordadas aqui): o desconhecimento generalizado sobre o significado de 

porcentagem e as dificuldades para lidar com juros.  

 Conclusão 

Os dados obtidos na nossa pesquisa mostram que grande parte dos alunos da 

Educação Básica não domina os conceitos básicos da Matemática Financeira e nem 

possuem competência para tomar decisões adequadas em situações típicas do 

comércio. Esse resultado é corroborado por fatos divulgados rotineiramente pela 

mídia, dentre os quais sobressai o atual nível de endividamento das famílias 

brasileiras e a grande quantidade de pessoas que usam modalidades lesivas de 

empréstimo (especificamente, o cheque especial e cartão de crédito). Outro fato 

importante é a dificuldade que os alunos respondentes demonstraram com os 

                                            
14 Neste caso, os alunos apesar de não terem acertado todos os itens, acertaram questões importantes 

demonstrando ter uma boa noção acertando pelo menos 3 itens em um total de 7. 
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cálculos, até mesmo os mais simples, como a divisão de uma fração com denominador 

100. A interpretação do problema a fim de desenvolver um método de resolução do 

mesmo também ficou aquém do esperado para uma turma da 3ª série do Ensino 

Médio mesmo para a EJA. Os resultados obtidos pelos alunos após responderem aos 

questionários propostos, sinalizam um deficiência no modelo de ensino estabelecido 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio que é o de que ao final 

desta etapa do ensino, o aluno tenha desenvolvido habilidades e competências 

suficientes para agir de maneira crítica, continue aprendendo de seja autônomo para 

tomar decisões bem como na realização de suas atividades quotidianas além de estar 

apito para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania. 

Em síntese, os resultados dessa investigação mostram o despreparo de alunos 

concluintes da EJA para lidar com suas finanças, como parece ocorrer com parte 

significativa da  população brasileira. Desse modo, apontam para a necessidade 

urgente de repensarmos o ensino de Matemática Financeira na Educação Básica. Em 

particular, entendemos ser necessário ampliar e aprofundar o currículo praticado no 

Ensino Médio quanto ao conteúdo, métodos e instrumentos de ensino na perspectiva 

de estreitar o diálogo com o cotidiano dos alunos e prepará-los melhor para lidar com 

a realidade do mercado comercial e financeiro. 
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JOGOS NA AULA DE MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

PARA O ENSINO DE NÚMEROS INTEIROS 

Silvana Cocco Dalvi15 

  Adriana da Conceição Tesch 16 

Mirelly Katiene e Silva Boone17 

 
Resumo: O ensino de Matemática no atual contexto social enfrenta inúmeros desafios e por esse 
motivo, percebe-se discussões voltadas para as contribuições que as tendências metodológicas em 
Educação Matemática proporcionam. O ensino de Matemática com base em tendências metodológicas 
que priorizem uma abordagem investigativa pode permitir ao estudante ir além do conteúdo, 
desenvolver a criticidade e aproximar-se de uma formação cidadã. Para isso, tem-se o objetivo de 
discutir o ensino dos Números inteiros por meio do jogo Matix como elemento facilitador articulando a 
aprendizagem do conteúdo matemático à formação cidadã dos estudantes do 7º ano do ensino 
fundamental. O jogo requer intencionalidade e objetivo a ser alcançado por meio do planejamento do 
professor. O ambiente de aprendizagem deve estimular a investigação e o diálogo. Matix é um jogo de 
origem alemã formado por um tabuleiro com espaço para 36 peças. Os jogadores podem organizar-se 
em duplas ou grupos com mais participantes. O jogo auxilia a aprendizagem dos Números Inteiros 
possibilitando discutir: o antecessor/sucessor, a comparação entre números, a organização da reta 
numérica e as somas algébricas. Por ser um jogo que exige a capacidade de antecipação, os jogadores 
precisam criar estratégias desenvolvendo o raciocínio lógico-matemático e o cálculo mental. Promove 
a integração e socialização fruto da experiência colaborativa dos grupos, desenvolve a autonomia e 
autoconfiança.  O jogo apresentado potencializa a socialização dos estudantes, pois, permiti a 
construção de um ambiente de descontração com vistas ao desenvolvimento da aprendizagem. 
 
Palavras Chaves: Educação Matemática. Jogo. Números inteiros. Formação cidadã. 
 

INTRODUÇÃO 

O ensino de Matemática no atual contexto social enfrenta inúmeros desafios e 

por esse motivo, percebe-se discussões voltadas para as contribuições que as 

tendências metodológicas em Educação Matemática (MENDES, 2009) proporcionam. 

Portanto, apesar das discussões em torno de tais contribuições, alguns professores 

ainda organizam o ambiente de aprendizagem baseado em uma abordagem 

tradicional do ensino de matemática em que a resolução de longas listas de exercícios 

do livro-texto são predominantes (ALRO; SKOVSMOSE, 2010).  

Nesse estudo não se pretende defender a ideia de que os exercícios devam 

ser extintos. A intenção é utilizar o jogo como situação de aprendizagem que contribua 

                                            
15Mestranda do Programa Educimat. Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória, IFES. E-mail: 
silvanaej@hotmail.com 
16Mestranda do Programa Educimat. Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória, IFES. E-mail: 
adritutora@gmail.com 
17Mestranda do Programa Educimat. Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória, IFES. E-
mail:mirellyksb@gmail.com 
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com o desenvolvimento da criatividade e a formação do pensamento crítico. O ensino 

de matemática com base em tendências metodológicas que priorizem uma 

abordagem investigativa (ALRO; SKOVSMOSE, 2010) pode aproximar o estudante 

de uma formação cidadã.  

O jogo requer intencionalidade e objetivo a ser alcançado. Isso requer 

planejamento do professor definindo-se o jogo adequado ao nível cognitivo da turma, 

as condições do material, o espaço e o tempo para jogar. Esse planejamento é 

fundamental para que o jogo proporcione a reflexão contribuindo para que a educação 

matemática seja crítica. 

O presente trabalho tem o objetivo de discutir ensino dos Números inteiros por 

meio do jogo Matix, como elemento facilitador articulando a aprendizagem do 

conteúdo matemático à formação cidadã dos estudantes do 7º ano do ensino 

fundamental. A prática do jogo aconteceu numa escola pública municipal de ensino 

fundamental, situada em Colatina, do Estado do Espírito Santo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2012) do início da década de 1970 até os 

primeiros anos da década de 1980 inicia-se a Educação Matemática no Brasil como 

campo profissional e área de conhecimento. Os congressos brasileiros de Educação 

Matemática, a criação de diversos grupos de estudo e pesquisa, das licenciaturas em 

Matemática, a obrigatoriedade da disciplina Prática de Ensino e do Estágio 

Supervisionado são fatos que “[...] abririam um campo profissional para o surgimento, 

nas universidades, de especialistas em didática e metodologia do ensino da 

Matemática” (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 21). 

“A Educação Matemática como área do conhecimento das ciências humanas e 

sociais estuda o processo de ensino e aprendizagem da Matemática” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012, p. 5) e “[...] é uma entidade mais heterogênea [...] [pois] inclui 

muitos processos diferentes, grupos diferentes de pessoas, e diferentes discursos” 

(SKOVSMOSE, 2007, p.50). 

O campo da Educação Matemática tem por objetivo principal tornar o ensino 

de Matemática “[...] o mais eficaz e proveitoso possível” (MENDES, 2009, p. 23). 

Nesse sentido, Mendes (2009) apresenta tendências metodológicas no campo da 

Educação Matemática, juntamente com respectivas características, princípios, modos 
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de abordagem e possibilidades de uso, para que o professor possa conhecer 

compreender e utilizá-las “[...] na medida em que o processo de ensino-aprendizagem 

necessitar” (MENDES, 2009, p. 25). 

Dentre as tendências metodológicas apresentadas por Mendes (2009) 

trataremos, nesse estudo, dos jogos pedagógicos. Segundo o autor, os jogos 

pedagógicos são atividades lúdicas considerados elementos facilitadores do ato de 

ensinar e aprender que podem contribuir significativamente com a construção do 

conhecimento matemático dos estudantes. Para ele 

A manipulação dos jogos, como um dos elementos facilitadores da 
aprendizagem, desperta o interesse do aluno para o conhecimento 
matemático e tem se mostrado bastante eficaz quando bem orientada, 
embora como metodologia de ensino os jogos sejam limitados a usos 
ocasionais. Mesmos assim, há jogos que podem ser classificados como jogos 
de aprendizagem, cuja finalidade é viabilizar a aprendizagem dos conceitos 
matemáticos. Há jogos que poderiam ser classificados como jogos de fixação, 
que evidenciam o exercício necessário para que a sistematização do 
conhecimento matemático possa acontecer (MENDES, 2009, p. 51). 

Nesse estudo entende-se o jogo como uma possibilidade educacional inserida 

na abordagem investigativa da Educação Matemática. O trabalho com jogos 

matemáticos permite que estudante ultrapasse os limites dos conteúdos e avance na 

busca e seleção de estratégias mediante uma situação desafiadora.  

Quando o ensino de Matemática é apresentado como “[...] uma estrada segura 

e previsível [...]” (SKOVSMOSE, 2014, p. 45) e o trabalho pedagógico aborda os 

conteúdos exclusivamente por meio de listas de exercícios é possível que professores 

e estudantes permaneçam na zona de conforto. A proposta de trabalho com jogos 

pedagógicos pode representar uma possibilidade de “[...] sair da zona de conforto e 

entrar na zona de risco” (p. 53).  

Skovsmose (2014, p. 64) define zona de risco como “[...] uma zona de 

possibilidades. [...] e o autor considera que [...] Lidar com riscos também significa criar 

novas possibilidades”. Ao sair da zona de conforto para atuar na zona de risco o 

professor realiza um movimento que perpassa por diferentes ambientes de 

aprendizagem. Esses ambientes de aprendizagem surgem a partir da combinação 

entre dois paradigmas – cenários para investigação e lista de exercício – e três tipos 

de referência – referência à Matemática pura, à semirrealidade e à realidade. Os tipos 

de ambientes de aprendizagem apresentados por Skovsmose (2008) resultam em 
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uma “matriz de milieus18 de aprendizagem” (SKOVSMOSE, 2014) de acordo com o 

Quadro 1:  

Tabela 1 – Milieus de aprendizagem 

 Listas de exercícios Cenários para investigação 

Referências à matemática pura (1) (2) 

Referências à semirrealidade (3) (4) 

Referências à realidade (5) (6) 

 Fonte: Skovsmose (2014, p.54) 

Observando a tabela 1, é possível perceber que cada referência pode ser 

abordada tanto nas listas de exercício – ambientes 1, 3 e 5 – que se referem à 

abordagem matemática tradicional quanto no cenário para investigação – ambientes 

2, 4 e 6 – que se reportam à abordagem investigativa.  

Mas, qual a relação entre os ambientes de aprendizagem apresentados por 

Skovsmose (2014) e os jogos pedagógicos como tendência metodológica do ensino 

de Matemática?  

Segundo Smole, Diniz e Cândido (2007a, p. 11)  

O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e 
orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, 
análise, levantamentos de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada 
de decisão, argumentação e organização [...]. 

As habilidades apresentadas pelas autoras aproximam-se do ambiente de 

aprendizagem apresentado por Skovsmose (2014) como cenários para investigação. 

Segundo o autor os cenários para investigação envolvem pesquisa, investigação e 

por isso abrem possibilidades de sentidos. Na concepção de Alro e Skovsmose (2010, 

p. 55-56), 

[...] Cenários podem substituir exercícios. Os alunos podem formular e 
planejar linhas de investigação de forma diversificada. Eles podem participar 
do processo de investigação. Num cenário para investigação, a fala ‘O que 
acontece se...?’ deixa de pertencer apenas ao professor e passa a poder ser 
dita pelo aluno também. 

O trabalho pedagógico realizado no cenário para investigação não acontece 

por imposição ou compulsoriamente. Os alunos são convidados a participar da 

investigação e o trabalho se inicia a partir do momento em que o grupo aceita o 

convite. 

                                            
18Segundo Skovsmose (2014, p.54), milieu é uma palavra francesa que significa meio, centro. 
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O JOGO 

Ao adotar o jogo como elemento facilitador do processo de ensino-

aprendizagem, o professor poderá estimular a participação dos estudantes e, além 

disso, 

[...] ao jogar, os alunos têm a oportunidade de resolver problemas, investigar 
e descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as regras, estabelecendo 
relações entre os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Podemos 
dizer que o jogo possibilita uma situação de prazer e aprendizagem 
significativa nas aulas de matemática [...] favorece o desenvolvimento da 
linguagem, diferentes processos de raciocínio e de interação entre os alunos 
[...] cada jogador tema a possibilidade de acompanhar o trabalho de todos os 
outros, defender pontos de vista e aprender a ser critico e confiante em si 
mesmo (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2007a, p. 11). 

Apesar das vantagens apresentadas, há pessoas que consideram o jogo na 

sala de aula apenas como uma atividade recreativa. Essa tendência tem a dimensão 

lúdica, entretanto, promove desafio [...] encanta, traz movimento, barulho e uma certa 

alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o caderno e o lápis” 

(SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2007a, p. 12). A dimensão lúdica do jogo estimula a 

superação, a busca pela solução, a investigação e por esse motivo, a dimensão lúdica 

pode se associada à dimensão educativa do jogo. 

O jogo permite criar na sala de aula um cenário para investigação, um ambiente 

de aprendizagem que favorece a interação, a socialização e a troca de informações, 

elementos considerados por Smole, Diniz e Cândido (2007a, p. 13) como “[...] 

indispensáveis em uma proposta que visa uma melhor aprendizagem de matemática”. 

O jogo escolhido para desenvolver teste estudo chama-se Matix, um jogo de 

origem alemã formado por um tabuleiro 6x6 com espaço para as seguintes peças: -

10, -10, -5, -5,-4, -4, -3, -3, -2, -2,-1, -1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 

8, 8, 10, 10, 15 e uma carta extra chamada coringa. Escolheu-se esse jogo por ser 

adequado à compreensão da soma algébrica de números inteiros e o cálculo mental, 

por desenvolver estratégias de resolução de problemas e habilidades importantes 

para a aprendizagem de Matemática. São regras do jogo 

1. Tira-se par ou ímpar para ver quem vai começar o jogo. 
2. Cada participante (ou dupla participante) escolherá uma posição (vertical 
ou horizontal). Escolhida a posição, esta se manterá até o final do jogo. 
3. Começa-se retirando o coringa do tabuleiro. 
4. O primeiro participante retira do tabuleiro um número da linha ou coluna 
do coringa (dependendo da posição que escolheu: vertical ou horizontal). 
5. Em seguida, o próximo tirará um número da linha ou coluna (dependendo 
da posição escolhida) que o primeiro retirou o seu número e assim por diante. 
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6. O jogo acaba quando todas as peças forem tiradas, ou quando não existir 
mais peças naquela coluna ou linha para serem tiradas. 
7. O total de pontos de cada jogador ou dupla é a soma dos números 
retirados do tabuleiro. 
8. Vence o jogo o participante ou dupla que tiver mais pontos (SMOLE; 
DINIZ; CÂNDIDO, 2007b, p. 62).  

Matix é um jogo desafiador que exige a habilidade de criar estratégia 

desenvolvendo, assim,  o cálculo mental. Simultaneamente o jogador busca aumentar 

seu saldo de pontos e reduzir os pontos das jogadas de seus pares. Além das regras, 

é preciso que o professor simule jogadas, estimule o raciocínio e a cooperação entre 

os participantes. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta investigação, de natureza qualitativa, aconteceu em uma escola pública 

municipal de ensino fundamental, situada em Colatina, município da região noroeste 

do Estado do Espírito Santo. A escola funciona com 24 turmas, 12 no turno matutino 

e doze no turno vespertino e atende estudantes com faixa etária de 4 a 16 anos 

distribuídos em dois segmentos da educação básica: a educação infantil e o ensino 

fundamental (anos iniciais e anos finais) 

Os sujeitos participantes desse estudo são estudantes do 7º ano do ensino 

fundamental. A turma é composta por 32 estudantes, distribuídos em uma faixa etária 

de 12 a 13 anos.  Como instrumentos de coleta dos dados da pesquisa, utilizou-se: 

a) gravações em áudio, a fim de registrar, com autenticidade, os diálogos dos 

estudantes durante o desenvolvimentos as atividades. Na transcrição dos 

diálogos os sujeitos foram identificados por um código: a letra E (estudante) 

seguida por números de acordo com ordem das falas. Utilizou-se códigos para 

preservar a identidade dos participantes da pesquisa. 

b) o registro escrito da atividade, produzido pelos estudantes, a fim de verificar os 

conhecimentos adquiridos na prática do jogo; 

c) imagens do desenvolvimento da atividade. 

Os instrumentos de coleta de dados foram utilizados durante o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado com os participantes e descrito a 

seguir. 
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Segundo Smole; Diniz; Cândido (2007a, p. 17), o trabalho com jogos “[...] 

envolve o planejamento de uma sequência didática. Exige uma série de intervenções 

do professor para que, mais que jogar, mais que brincar, haja aprendizagem”. Para 

Zabala (1998, p.18) uma sequência didática é considerada como “[...] um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como 

pelos alunos”. 

 Esse momento de atividades com o jogo Matix foi organizado por meio de uma 

sequência didática dividida em quatro momentos, conforme mostra a Tabela 1: 

Tabela 1 – Sequência didática 
Etapa Atividade 

1ª Lendo as regras e aprendendo a jogar 
2ª Tempo de jogar, tempo de aprender 
3ª Conversando sobre o jogo 
4ª Produzindo o registro a partir do jogo 

Fonte: Acervo das autoras (2017). 

A seguir, discriminamos cada etapa dessa sequência, discutindo e analisando 

os resultados da prática desse jogo nas duas vertentes: a da aprendizagem do 

conteúdo de Números inteiros e da formação cidadã dos estudantes. Essas vertentes 

estão interligadas numa educação matemática que prioriza a investigação. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

1ª Etapa: Lendo as regras e aprendendo a jogar 

O trabalho com jogos teve início com apresentação do jogo, conforme mostra 

a Figura 1, e com a leitura das regras com uma cópia para que os estudantes 

pudessem ler, discutir, apontar dúvidas e fazer seus questionamentos. Após a 

apresentação a professora-pesquisadora simulou uma jogada com um dos estudantes 

para que os demais pudessem compreender a aplicação das regras. O grupo 

compreendeu com muita facilidade. 

Figura 1 – Matix 

 

 

 

                                       

Fonte: Acervo das autoras (2017) 
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2ª Etapa: Tempo de jogar, tempo de aprender! 

Os estudantes tiveram liberdade para formar os grupos e optaram por jogar em 

duplas. Jogaram a primeira vez e já combinaram que a segunda rodada seria uma 

disputa entre os ganhadores da primeira rodada. 

E assim aconteceu. Na primeira rodada os participantes mostravam-se 

cautelosos, buscavam refletir sobre as regras para realizar a melhor jogada. Enquanto 

operavam com os números positivos não enfrentaram dificuldades, porém, quando 

iniciaram as jogadas com números negativos os momentos de reflexão eram mais 

frequentes, pois, tinham o objetivo de vencer. As Figuras 2 e 3 mostram os momentos 

da primeira e da segunda rodada. 

         Figura 2 – Primeira rodada                                               Figura 3 – Segunda rodada 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras (2017)                                         Fonte: Acervo das autoras (2017) 

3ª Etapa: Conversando sobre o jogo 

Após o jogo, conforme registro da figura 4, os estudantes tiveram um momento 

para discutir o jogo e as jogadas; falarem da aprendizagem; apontarem dificuldades, 

dúvidas, descobertas, sugestões; explicarem as estratégias. O grupo compreendeu 

muito bem as regras e não tiveram muitas dificuldades. O diálogo registrado mostra 

algumas ideias dos participantes. 

E01: O jogo faz a gente pensar e fala de matemática. 
E02: A primeira rodada foi mais difícil! 
E03: É verdade.  
E04: Na segunda rodada foi mais fácil de compreender. 

Figura 4 – Momento de diálogo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras (2017) 
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Após o breve momento de diálogo os participantes produziram registros por escrito. 

4ª Etapa: Produzindo o registro a partir do jogo 

Nessa etapa, os estudantes tiveram a oportunidade de produzir um registro 

escrito sobre o jogo. 

Figura 5 – Registro produzido por E01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras (2017) 

Na Figura 5, poucas palavras revelam um participante contente com a atividade, 

estimulado e disposto a jogar novamente. O estudante do 7º ano do ensino 

fundamental não perderaeu o gosto pela aprendizagem que envolve a ludicidade. 

Figura 6 – Registro produzido por E02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras (2017) 
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Na Figura 6, percebe-se um estudante que reconhece a importância de aprender de 

forma simples e divertida. O estudante demonstra a preocupação com as possíveis 

dificuldades e considera que uma atividade simples e divertida pode contribuir com a 

aprendizagem de todos. 

Figura 7 - Registro produzido por E03 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

Fonte: Acervo das autoras (2017) 

Na Figura 7, E03 considera que o jogo facilita o raciocínio, além disso, manifesta o 

prazer em participar da atividade junto com os amigos. A socialização é um aspecto 

importante para esse estudante e o jogo possibilitou esse momento. 

Figura 8 - Registro produzido por E04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras (2017) 
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Na Figura 8, além do prazer em participar do jogo, E04 destaca a necessidade 

de concentração e raciocínio. Esse registro mostra que o jogo apresenta tanto a 

dimensão lúdica quanto a dimensão educativa ao proporcionar o desafio e a 

necessidade de estratégia para escolher a melhor jogada. 

Nota-se que as etapas de planejamento foram essenciais na organização da 

prática educativa utilizando o jogo como elemento facilitador da aprendizagem. Os 

estudantes, no primeiro momento, precisaram compreender as regras de 

funcionamento do jogo, para só então, irem para a prática de jogar. A repetição das 

jogadas também são importantes, visto que, após a primeira rodada, os estudantes 

validam e consolidam as estratégias adotadas durante as rodadas do jogo. 

A aprendizagem da soma algébrica com Números Inteiros acontece por meio 

das reflexões. Os estudantes compreendem, gradativamente, as propriedades que 

regem as operações com esses números. Os números positivos são maiores que os 

negativos, o zero maior que os negativos e entre os números negativos, o maior é o 

que está mais próximo do zero. Essas propriedades não são simplesmente 

transmitidas pelo professor, mas por meio do jogo, elas são descobertas num 

processo dinâmico e reflexivo. 

Na contagem dos pontos criam estratégias, a mais comum é somar os números 

negativos, somar os números positivos e subtrair os resultados. Os estudantes podem 

fazer os cálculos com ou sem o auxílio do papel dependendo dos objetivos do 

professor. Como os estudantes estão organizados em duplas ou grupos, eles mesmos 

conferem e auxiliam na contagem dos pontos, pois ninguém quer perder no jogo. Há 

estímulo para que realizem a soma algébrica, questionem possíveis erros e busquem 

soluções.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos no campo da Educação Matemática mostram que é possível 

construir ambientes de aprendizagem que incentivem a convivência harmoniosa e o 

respeito mútuo entre os estudantes, envolvam e estimulem a participação de todos e 

dinamizem as aulas. O jogo Matix é um elemento facilitador do processo de ensino-

aprendizagem que contribui com a formação cidadã dos estudantes, essencial para 

os processos de mudanças sociais. 
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Os estudantes frente ao jogo são sujeitos ativos, fazem escolhas, decidem a 

melhor jogada, buscam marcar o máximo de pontos e reduzir a pontuação de seu 

oponente. Matix é um jogo de antecipação de estratégias propiciando desenvolver a 

concentração, o cálculo mental e o raciocínio matemático. O participante E04 

percebeu essas exigências do jogo. Vale ressaltar que o jogo além de contribuir com 

a aprendizagem dos Números Inteiros promove a autonomia e a socialização entre os 

jogadores.  

O professor ao planejar suas atividades pedagógicas com o jogo trabalha na 

“zona de risco” uma vez que questionamentos e atitudes inesperadas podem surgir. 

Entretanto, essa imprevisibilidade da aula deve ser encarada como novas 

oportunidades de aprendizagem tanto do lado do conhecimento específico da 

matemática quanto da competência democrática. Tem-se interesse em desenvolver a 

criticidade nos estudantes e esse propósito fica limitado quando o professor está preso 

às listas do exercício. 

 A proposta de jogo apresentada nesse trabalho é um estimulo a criatividade 

do professor de matemática, pois muitos são os jogos que facilitam a aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos privilegiando os processos interativos. O ambiente de 

aprendizagem marcado pela troca de informações e pelo diálogo é um convite à 

reflexão.   

Diante do exposto, percebe-se que a Educação Matemática disponibiliza aos 

professores tendências metodológicas que podem contribuir com o desenvolvimento 

do o pensamento crítico e reflexivo e, consequentemente, contribuir com as 

transformações sociais necessárias na atualidade. 
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O TAPETE NUMÉRICO INTEIRO: UMA ADAPTAÇÃO DO JOGO “SOBE E 

DESCE” PARA O ENSINO DE NÚMEROS INTEIROS  
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Oscar Luiz Teixeira Rezende22 

 
Resumo: O jogo usado como estratégia educacional constitui uma ferramenta que contribui na 
aprendizagem dos conteúdos matemáticos além de desenvolver nos alunos competências 
democráticas. O objetivo desse trabalho é elucidar uma adaptação de jogo feita a partir do jogo: Sobe 
e desce apontando suas contribuições para o ensino de números inteiros. O jogo foi denominado 
Tapete numérico inteiro é e desenvolvido com todos os alunos da turma de uma só vez. Em sua 
confecção utiliza-se um tapete feito com tecido em algodão cru com números desenhados na sequência 
de -10 a +10 e dois dados de cores diferentes, um indicando o números de casas que deve descer e o 
outro o número de casas que deve subir. Para a primeira rodada o ponto de partida é a casa zero. O 
jogo é indicado para a introdução do estudo com números inteiros e adição algébrica. Os resultados 
apontam que o jogo: Tapete numérico inteiro proporcionou aulas mais dinâmicas e alegres.  Contribui 
para que os alunos compreendessem algumas propriedades que regem o conjunto dos números 
inteiros sem decorar mecanicamente regras. Esse jogo privilegia os processos interativos estimulando 
o diálogo, o respeito mútuo, a troca de informações e a socialização entre os jogadores. O jogo: Tapete 
numérico inteiro é uma alternativa atual viável para o processo ensino e aprendizagem de matemática.  
 
 Palavras-chave: Educação matemática. Jogo: Tapete numérico inteiro.  Ensino e aprendizagem dos 
números inteiros. 

 

INTRODUÇÃO 

A matemática faz parte das atividades do dia a dia influenciando a tomada de decisões 

das pessoas. Ela é uma ferramenta importante na compreensão dos mecanismos que 

regem a sociedade contemporânea. Mesmo mantendo uma estreita relação com o 

contexto social dos estudantes muitos deles não relacionam a educação matemática 

escolar a vida cotidiana o que causa dificuldades na aprendizagem. 

As constantes transformações sociais, tecnológicas, políticas e econômicas ocorridas 

ao longo da história da humanidade interferem no processo educativo e, 

consequentemente, nas práticas pedagógicas. O professor de matemática se vê 
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diante do desafio de ensinar os conteúdos de sua disciplina de forma a atender as 

demandas da atualidade. O aluno deixa de ser um receptor de informações para se 

tornar protagonista do processo ensino-aprendizagem de matemática. 

Nessa perspectiva, os jogos constituem-se em possibilidades para o ensino da 

matemática à medida que se valoriza os processos interativos para a obtenção do 

conhecimento. As discussões, troca de informações, reflexões, emoção, diálogo são 

marcas desse ambiente de aprendizagem. Além desse aspecto há de considerar que 

os jogos possibilitam a socialização desenvolvendo nos estudantes competências 

democráticas. 

Nesse trabalho, apresentamos uma proposta de jogo criado a partir do jogo: Sobe e 

desce indicado para introduzir o estudo com números inteiros. O jogo denominado 

tapete numérico inteiro é jogado com todos os alunos de uma turma de uma só vez. 

Ele foi desenvolvido com alunos do 7º ano do ensino fundamental de uma escola 

localizada em Castelo, Espírito Santo nos anos de 2013 e 2014 e foi apresentado na 

VI SEMAT do Instituto Federal do Espírito Santo, em 2017. Discutiremos suas 

contribuições para o processo ensino e aprendizagem de matemática. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Kishimoto (2008) pontua que o jogo só aparece como algo sério, destinado a 

educar crianças depois do romantismo, a partir do século XVIII. Destaca que a 

definição de jogo não é simples, pois está relacionado a diferentes contextos sociais, 

ao sistema de regras que especifica sua modalidade e o objeto que o caracteriza.  

Kishimoto (2008), considera que o jogo na escola não deve ser visto apenas 

como um momento de distração, mas uma oportunidade de ensino-aprendizagem. 

Destaca que as crianças aprendem de modo intuitivo e de forma colaborativa cuja 

capacidade de pensar está ligada a sonhos, fantasias, imaginação. O jogo livre de 

pressões e avaliações cria um clima propício a investigações e a busca de soluções. 

Salienta que: 

As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar 
bem; sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos 
quanto emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também 
mais ativas mentalmente (KISHIMOTO, 2003, p. 96). 

O jogo no âmbito educacional está relacionado a duas funções: a lúdica 

proporcionando diversão, prazer ou desprazer; a educativa no sentido da 

aprendizagem de qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber. Essas 
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funções devem estar em equilíbrio para que não haja apenas jogo, ou apenas ensino 

(Kishimoto, 2003). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Brasil (1998) destacam que os 

jogos no ensino de matemática  

Constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que 
estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na 
elaboração de estratégias de resolução de problemas e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações problema que exige soluções vivas e 
imediatas, o que estimulam o planejamento das ações (BRASIL, 1998, p.47). 

Assim, os jogos promovem uma maior dinamização das aulas de matemática 

estimulando a criatividade e o raciocínio. Situações- problemas interessantes e 

inéditas podem surgir a partir do jogo desaviando os alunos a buscarem a solução. O 

jogo no âmbito educacional deve acionar as estruturas cognitivas dos alunos levando-

os a pensarem nas melhores jogadas ou mesmo como evitar a jogada de seu 

oponente. O aluno não está passivo diante do processo ensino e aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos, mas usa dos conhecimentos que possui e busca novos que 

o auxiliam no aprimoramento das jogadas. O jogo deve estimular o desenvolvimento 

mental dos alunos contribuindo na aprendizagem. 

 Smole, Diniz e Cândido (2007) consideram que o jogo na escola não é algo 

novo, mas se tratado de aulas de matemática, ele implica numa mudança no processo 

ensino e aprendizagem que altera o modelo tradicional de ensino o qual muitas vezes 

é embasados no livro e em exercícios padronizados. Para as autoras,  

O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e 
orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, 
análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada 
de decisão, argumentação e organização, que estão estreitamente 
relacionadas ao chamado raciocínio lógico. As habilidades desenvolvem-se 
porque, ao jogar, os alunos têm a oportunidade de resolver problemas, 
investigar e descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as regras, 
estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os conceitos 
matemáticos. Podemos dizer que o jogo possibilita uma situação de prazer e 
aprendizagem significativa nas aulas de matemática (SMOLE; DINIZ; 
CÂNDIDO, p.11, 2007). 

Smole, Diniz e Cândido (2007) advogam ainda que o trabalho com jogos 

favorece o desenvolvimento da linguagem, de distintos processos de raciocínio e da 

interação entre os alunos. Por meio da interação as crianças são levadas a pensar 

criticamente trocando informações, analisando suas próprias hipóteses e a de seus 

pares desenvolvendo o potencial de participação, de operar juntas e o respeito mútuo.  
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O jogo como recurso didático requer planejamento. Para Smole, Diniz e 

Cândido (2007, p. 16-22) deve-se considerar: 

� A escolha do jogo – o jogo não deve ser muito simples a ponto de não 

oferecer obstáculos a serem enfrentados necessitando de pensar mais 

profundamente. O professor deve jogá-lo antes de propor a turma certificando-se que 

apresenta situações desafiadoras e envolve o conceito matemático que deseja que os 

alunos aprendam 

� Apresentando um jogo aos alunos – pode ser por meio de recurso visual 

como o Datashow, retroprojetor, cartaz, etc. Se os alunos são leitores fluentes pode 

preparar uma cópia com as regras, dar um tempo para leitura e discutir com eles 

tirando as dúvidas. Pode deixar o jogo por um tempo com os alunos para que o estude. 

É interessante que se use estratégias diferentes para cada jogo. 

� Organizando a classe para jogar – pode deixar os grupos se formarem 

livremente ou ser uma decisão do professor desde que se tenha critérios.  

� O tempo de jogar – as autoras recomendam que o jogo nunca seja 

planejado apenas para uma aula, pois é necessário que repetições, reflexões, 

discussões, aprofundamentos e mesmo registros para que haja aprendizagem. 

� Um jogo e sua exploração -  é importante que planeje um momento de 

discussão coletiva sobre o jogo, dificuldades, descobertas, estratégias usadas. Após 

jogarem os alunos devem produzir um registro manifestando suas aprendizagens e 

impressões sobre a ação vivenciada. Esses registros ajudam em sua aprendizagem. 

O professor deve durante o jogo ou a partir dele ampliar as situações-problemas 

pedindo que expliquem as jogadas, as tomadas de decisões, ou mesmo se não uma 

jogada que dificulte a próxima. 

Os jogos quando bem planejados auxiliam na aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos, mas também dão suporte para desenvolver competências 

democráticas. Enfatizamos a importância de jogos que privilegiem os processos 

interativos contribuindo para a integração e socialização dos participantes. 

Os números inteiros 

De acordo com os PCNs (1998, p. 66), “Os números inteiros podem surgir como 

uma ampliação do campo aditivo, pela análise de diferentes situações em que esses 

números estejam presentes”. Bigode (2013, p.107) trata o conjunto dos números 
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inteiros como a reunião dos números naturais com os números negativos e representa 

o novo conjunto com o símbolo Ζ - onde Z é a inicial da palavra Zahlen, que em 

alemão, significa “números”. O autor representa o conjunto da seguinte forma:  

Z = {..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}. 

Os números inteiros estão presentes nas mais diversas atividades cotidianas: 

no extrato bancário assinalando débito ou crédito, nas situações de temperatura, nas 

altitudes e/ou profundidades, e em muitos outros contextos. Desde cedo as crianças 

já se deparam com situações reais que não podem ser representadas pelo conjunto 

dos números naturais justificando sua ampliação. Segundo os PCNs (1998), 

É preciso levar em conta que os alunos desenvolvem, já nas séries iniciais, 
uma noção intuitiva dos números negativos que emergem de situações 
práticas, como perder no jogo, constatar saldos negativos, observar variações 
de temperatura, comparar alturas, altitudes [...]. Essas noções intuitivas 
permitem as primeiras comparações entre inteiros (BRASIL, 1998, p. 98). 

O ensino da matemática escolar deve partir dos conhecimentos prévios que os 

alunos já possuem. Neste caso, as noções intuitivas de números inteiros que as 

crianças trazem para a escola são relevantes para o processo ensino e aprendizagem. 

A partir desses conhecimentos a educação matemática escolar deve propiciar a 

expansão desses conhecimentos num trabalho pedagógico sistematizado e dinâmico. 

Os alunos devem ter oportunidades de refletir, estabelecer relações, elaborar 

estratégias validando-as sendo protagonistas na construção do seu conhecimento.  A 

escola 

 [...] ao desenvolver um trabalho exclusivamente formal no trabalho com os 
números inteiros, corre-se o risco de reduzir seu estudo a um formalismo 
vazio, que geralmente leva a equívocos e facilmente é esquecido. Assim, 
devem-se buscar situações que permitam aos alunos reconhecer alguns 
aspectos formais dos números inteiros a partir de experiências práticas e do 
conhecimento que possuem sobre os números naturais (BRASIL, 1998, p. 
100). 

O ensino da matemática centrado na memorização de regras sem 

compreensão das propriedades que as originaram provoca obstáculos na 

aprendizagem. Em se tratando dos números inteiros as regras que regem esse 

conjunto numérico devem ser construídas com os alunos e não simplesmente 

transmitidas. Quando ensinamos, por exemplo, que a soma de dois números inteiros 

negativos dá sempre um número inteiro negativo é necessário, antes dessa 

conclusão, que o aluno tenha vivenciado experiências que possibilite chegar a essa 

generalização. Nesse sentido, o jogo pode ser um facilitador da aprendizagem. 
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Uma abordagem escolar incoerente para o estudo com os números inteiros 

pode refletir de forma prejudicial na compreensão desse conceito. Pires, Curi e 

Campos (2001) advertem quanto algumas dificuldades que podem surgir na 

aprendizagem dos números inteiros. São elas: 

- quanto à ordem dos números negativos: -3 é maior que -4. Há uma 
resistência por parte das crianças de aceitar essa ideia e considerar apenas 
o valor absoluto do número. Mesmo quando associam a situações práticas, 
há uma incongruência na linguagem: -4 representa mais pontos perdidos do 
que -3 e tomam a ordem inversa dos negativos como a ordem crescente.  
- a relação dos números inteiros com quantidade. Que quantidade representa 
-8, +5, - (-2)? São estados, relações? Não é por acaso que pensar em 
quantidades negativas foi inadmissível por muito tempo. 
- a ideia de que a adição faz aumentar e a subtração diminuir. Tais ideias são 
contrariadas em situações como: somar um número com 6 e obter 1. Subtrair 
um número de 2 e obter 9.  
- a multiplicação de dois números negativos resulta em um número positivo. 
- a negação de uma negação corresponde a uma afirmação (PIRES, CURI e 
CAMPOS, 2001, p.33). 

Dentre outras podemos citar a dificuldade em operar com a reta numérica 

inteira nos dois sentidos a partir do zero e o antecessor e sucessor com os números 

inteiros. Muitas são as propriedades que regem o conjunto dos números inteiros que 

diferem do conjunto dos números naturais. Assim, apresentamos um jogo para 

introduzir o estudo com os números inteiros que propicia a investigação e a reflexão 

sobre as especificidades em operar com esses números. 

METODOLOGIA 

O tapete numérico inteiro foi desenvolvido a partir do jogo: Sobe e desce que 

consiste em um tabuleiro numerado de -6 a +6 com as indicações: ponto de partida, 

chegada, volte para a partida. O ponto de partida é o ponto zero. Cada tabuleiro tem 

espaço para seis jogadores. As tampinhas de cores diferentes indicam o pinos de 

cada jogador. O dado verde indica a quantidade de casa que deve subir. O dado 

vermelho a quantidade de casa que deve descer. A seguir uma ilustração desse jogo: 
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Figura 1: Jogo: Sobe e desce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: youtube.com/watch?v=IAGczKSd848.  

Os jogadores posicionam suas tampinhas no ponto de partida.  Os dados são 

lançados simultaneamente. O jogador realiza no tabuleiro a operação indicada nos 

dados. Todos os participantes realizam individualmente suas jogadas. Na primeira 

jogada ninguém ultrapassa os limites -6 ou +6.  Na segunda jogada, lança os dados 

novamente e o jogador realiza a operação indicada tendo como ponto de partida a 

jogada anterior.  Caso ultrapasse as casas -6 ou +6 deve retornar ao ponto de partida 

zero. Vence o jogo quem marcar exatamente a casa do +6.  

O tapete numérico inteiro surgiu da necessidade de trabalhar um jogo que 

envolvesse toda a turma numa única atividade para introduzir o estudo sobre os 

números inteiros.  Foi confeccionado com um tecido de algodão cru com 

aproximadamente 6 (seis) metros de comprimento por 30 (trinta) centímetros de 

largura dividido em 21 retângulos numerados de -10 a +10. Os dados foram 

substituídos por duas caixas em forma de cubo encapadas uma com papel vermelho, 

indicando os números negativos, e outra com papel amarelo, indicando os números 

positivos.  

Nas regras não usou-se as tampinhas como marcador. O jogador se posiciona 

em cima do tapete no ponto zero, lança os dados e caminhava sobre o tapete 

realizando a operação indicada nos dados. Na segunda jogada, o mesmo processo 

tendo como ponto de partida o resultado da jogada anterior. Ganha o jogo o aluno que 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

67 
 

marcar a casa +10 ou estiver mais próximo dela ao final da aula.  Caso extrapole as 

casas -10 ou +10 deve retornar ao ponto de partida.  

Na ilustração, o jogador está posicionado no zero e vai caminhar sobre ele 

realizando a operação -3 +1 = -2: 

Figura 2: jogo do tapete numérico inteiro 

 

Fonte: Arquivo dos pesquisadores (2014) 

O tapete numerado inteiro foi validado em turmas do 7º ano do ensino 

fundamental de uma escola localizada em Castelo, Espírito Santo, nos anos de 2013 

e 2014. Foi apresentado na VI semana da matemática no Instituto Federal do Espírito 

Santo - IFES, campus Vitória em 2017. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

O jogo do tapete numerado inteiro demostrou ser uma possibilidade viável para 

introduzir o estudo com os números inteiros. Formado por um só tapete grande 

desperta a atenção e curiosidade dos alunos. O aluno ao se posicionar na casa zero, 

como ponto de partida para a primeira jogada, e caminhar sobre o tapete associando 

o dado vermelho (números negativos) a direção esquerda ao zero e o dado 

amarelo (números positivos) a direção direita ao zero vivencia uma experiência 

que lhe auxilia na compreensão de uma das noções mais relevantes para a 

aprendizagem dos números inteiros. A ênfase dada ao zero mostra que a reta 

numérica inteira agora tem dois sentidos, um para os números negativos e outro para 

os números positivos. 

O tamanho do tapete e a numeração de -10 a +10 é uma sugestão. Nada 

impede que seja construído com outra medição e numeração. A vantagem é que esse 

tamanho facilita a passagem do aluno sobre o tapete no momento que realiza a 
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operação matemática indicada nos dados.  A numeração permite explorar as noções 

iniciais sobre os números inteiros com perguntas desafiadoras como: Quem está mais 

próximo para vencer? Quem ocupa a última posição? Qual a melhor jogada? E a pior? 

Em quais jogadas o aluno permanecerá no ponto de partida?  É mais vantajoso estar 

na casa zero ou na casa - 6, ocupar a posição -3 ou – 4, estar no -8 ou +2, se o objetivo 

é chegar ao +10? É possível extrapolar os limites do tapete na primeira rodada de 

jogo?  

O jogo propicia desenvolver as noções de adição algébrica com números 

inteiros. Na primeira rodada os alunos resolvem questões, como por exemplo, -6 

(dado vermelho) +5 (dado amarelo) igual a casa de valor -1 onde o aluno se posiciona 

após caminhar sobre o tapete realizando essa operação. Na segunda rodada, o ponto 

de partida é o resultado anterior. Nesse exemplo, o aluno fica sobre a casa -1 e realiza 

o operação indicada no lançamento dos dados. Imaginemos que nesse lançamento 

saia -5 (dado vermelho) e +4 (dado amarelo). O aluno fica na posição final ocupando 

a casa -2. Ele realizou a soma -1 -5 +4 = -2. Fazendo os deslocamentos no concreto 

as operações ganham significados ajudando os alunos a chegarem nas abstrações. 

Depois de algumas jogadas os alunos concluem que a soma de dois números 

simétricos é zero, que na adição de parcelas com números inteiros de sinais 

contrários, subtrai-se os valores absolutos das parcelas conservando o sinal do 

número de maior valor absoluto. 

O professor pode desafiar os alunos indagando-os o que aconteceria com os 

deslocamentos e com os resultados se os dois dados fossem da mesma cor ou 

mesmo confeccionar dois dados vermelhos ou amarelos para jogadas com esse 

propósito. Se os deslocamentos fossem todos para o lado esquerdo ao zero o 

resultado automaticamente seria um número negativo já que nenhum 

deslocamento foi feito no sentido da direita ou vice-versa. Assim, conclui-se que 

na adição com parcelas de números inteiros de mesmo sinal, adiciona-se os valores 

absolutos das parcelas conservando o sinal delas seja ele negativo ou positivo. 

Como o jogo do tapete numerado inteiro envolve toda a turma uma opção para 

os registros é combinar com a turma que os números do dado vermelho serão 

registrados com o sinal de menos antes ( -1, -2, -3, -4, -5, -6) e os números do dado 

amarelo com o sinal de mais antes (+1, +2, +3, +4, +5, +6). Essa orientação é 
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importante uma vez que os alunos ainda não estão acostumados com a representação 

dos números inteiros ajudando na organização do pensamento matemático. 

Uma vantagem do jogo do tapete numérico inteiro é que nenhum aluno é 

eliminado se as jogadas não forem satisfatórias. Mesmo que haja um vencedor, o jogo 

pode continuar para classificar a segunda, terceira, quarta, ... posição dos alunos.  

Aliás, essa é uma proposta interessante que pode ser feita no final do jogo desde que 

os alunos estejam registrando em seus cadernos o nome dos colegas e a operação 

realizada por eles para não se sentirem perdidos, sem dados, na hora de organizar os 

nomes dos jogadores em ordem crescente ou decrescente.  

A turma organizada em um único grupo permite que todos os alunos 

acompanhem as jogadas uns dos outros. Aguça a curiosidade em saber se a jogada 

do outro foi melhor ou pior que a sua, quem está na frente ou se o jogador vai ter que 

retornar ao ponto de partida zero. Ao trocar informações, partilhar os conhecimentos 

adquiridos, levantar hipóteses, questionar e refletir sobre as jogadas, os alunos estão 

construindo seus conhecimentos. Acreditamos que as interações sociais são 

essenciais no processo ensino e aprendizagem de matemática. 

No que tange ao papel mediador do professor entendemos que o jogo facilita a 

intervenção pedagógica uma vez que os questionamentos dos alunos são ouvidos por 

todos do turma. O professor, atento as falas, sabe as dúvidas que estão surgindo na 

aprendizagem desse novo conjunto numérico podendo intervir no sentido de 

esclarece-las. O trabalho coletivo na introdução de um novo conteúdo tem uma maior 

amplitude, principalmente em se tratando de turmas com muitos alunos.  

Durante a apresentação do jogo na VI semana da matemática do Instituto 

Federal do Espírito Santo - IFES, campus Vitória, observamos que ele despertou o 

interesse de muitos alunos que visitaram a feira com faixa etária bem diversificada. 

Alunos pequenos, ainda cursando o ensino fundamental I, após visualizarem o 

material e ouvir as explicações dos pesquisadores, realizaram satisfatoriamente as 

jogadas demostrando compreender as regras. Os alunos maiores também se 

interessaram formando pequenos grupos de disputa que calculavam mentalmente os 

resultados. Isso demonstra que esse jogo não é restrito aos alunos do 7º ano do 

ensino fundamental podendo ser explorado em outros níveis de escolarização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A proposta do jogo tapete numérico inteiro é um convite a criatividade dos 

educadores de como confeccionar um jogo com baixo custo financeiro trazendo maior 

alegria e entusiasmo para as aulas de matemática. De fácil fabricação pode ser usado 

com alunos de diferentes faixas etárias cujo objetivo é desenvolver as noções básicas 

sobre os números inteiros. 

A proposta do jogo apresentado nesse trabalho demostra ser um recurso viável 

para o ensino dos números inteiros permitindo atividades escolares mais 

contextualizadas e dinâmicas. Nessa vertente, as interações sociais são fundamentais 

na construção do conhecimento de cada aluno. 

Queremos enfatizar que o jogo do tapete numérico inteiro contribui para a 

aprendizagem das propriedades que regem o conjunto dos números inteiros, mas 

além disso desenvolve nos alunos competências democráticas. É um jogo que 

promove a socialização da turma e o respeito mútuo entre os jogadores.   
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O DESENVOLVIMENTO DO EMPOWERMENT POR MEIO DA ATIVIDADE 

DE MODELAGEM MATEMÁTICA: REFLEXÕES ACERCA DO CRESCIMENTO 

URBANO DE COLATINA 

Mirelly Katiene e Silva Boone 23 

   Luciano Lessa Lorenzoni 24 

 
Resumo: O que o silêncio dos estudantes de uma sala de aula de Matemática, tem a nos dizer? Trata-
se de um ambiente silencioso ou silenciado? A proposta da educação Libertadora busca formar 
investigadores críticos e, nesse sentido, aproxima-se da proposta da Educação Matemática Crítica que 
busca discutir possibilidades educacionais que priorizem o envolvimento e a potencialização dos 
estudantes. O termo potencializar foi adotado por Skovsmose (2014) como tradução próxima de 
empowerment. A Educação Libertadora considera o empowerment como processo político das classes 
dominadas em busca da liberdade. Esta pesquisa tem por objetivo compreender o desenvolvimento do 
empowerment dos estudantes do 7º ano do ensino fundamental em um ambiente de aprendizagem de 
Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica. A análise das práticas educativas descritas por 
Freire e Shor (1986) e Skovsmose (2014) possibilitou a caracterização do empowerment por meio de 
quatro categorias: a experiência dos estudantes, a pesquisa da realidade e a leitura e interpretação de 
situações sociopolíticas e a ampliação dos horizontes. No ambiente de aprendizagem, as discussões 
estimulam o posicionamento crítico, o debate, as reflexões e aproximam os estudantes do tema 
referente à construção de um bairro projetado e do crescimento urbano do município de Colatina, no 
Espírito Santo. Como instrumentos de coleta dos dados utiliza-se o questionário inicial, gravações em 
áudio, atividades produzidas pelos estudantes, observações da professora-pesquisadora registradas 
em diário de bordo e entrevista semiestruturada. Os dados obtidos revelam, até o presente momento, 
que o empowerment não acontece da mesma maneira e no mesmo momento com todos os estudantes.  
 
Palavras-chave: Educação Libertadora. Educação Matemática Crítica. Modelagem Matemática. 
Empowerment. 
 

INTRODUÇÃO 

O silêncio na sala de aula precisa ser compreendido. Trata-se de um silêncio 

definido como ausência de ruídos e que favorece a disciplina intelectual (FREIRE; 

SHOR, 1986) ou trata-se de um silêncio que resulta da opressão (FREIRE, 2013)? O 

silêncio que favorece a disciplina intelectual é indispensável, pois promove a 

compreensão do tema estudado e estimula a reflexão, por conseguinte, a criticidade. 

Já o silêncio como resultado da opressão favorece a autodesvalia (FREIRE, 2013) 

fazendo brotar nos estudantes sentimentos de que são incapazes e improdutivos. 

As relações sociais entre professor e estudantes pautadas no diálogo podem 

revelar aspectos importantes em torno da aprendizagem e que devem ser 
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considerados no momento da organização da prática pedagógica. O diálogo e a 

participação ativa dos estudantes nas aulas de Matemática representam uma 

necessidade e um motivo que estimulam os professores a buscar caminhos que 

possam contribuir com o bom desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Esta pesquisa fundamenta-se nas ideias da Educação Matemática Crítica 

apresentada por Ole Skovsmose, com ênfase no desenvolvimento do empowerment 

e é favorecida pelo ambiente de aprendizagem que caracterizam um cenário para 

investigação. Nesse caso, o ambiente foi proposto pela Modelagem Matemática na 

perspectiva sociocrítica apresentada por Jonei Cerqueira Barbosa. A atividade de 

Modelagem Matemática enfatiza o conhecimento reflexivo, um aspecto importante da 

prática educativa que tem suas raízes na concepção – crítica, problematizadora e 

libertadora – de Educação desenvolvida por Paulo Freire. 

No município de Colatina, situado na região noroeste do Estado do Espírito 

Santo, o crescimento demográfico influenciou o crescimento urbano e o surgimento 

de novas ocupações. De acordo com o estudo de Simões e Mendonça (2015), em 

2014, foram edificados 12 novos loteamentos situados [...] na borda da cidade 

consolidada, expandindo o limite urbano [...] (SIMÕES e MENDONÇA, 2015, p.15) do 

município de Colatina.  

A partir das discussões sobre o tema, tem-se o propósito de investigar como o 

empowerment dos estudantes do 7º ano do ensino fundamental se desenvolve em um 

ambiente de aprendizagem de Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica?  

No intuito de responder à questão orientadora desta pesquisa, definiu-se por 

objetivos propor uma caracterização do processo de desenvolvimento do 

empowerment nas perspectivas da Educação Matemática Crítica e da Educação 

Libertadora e identificar os indícios das características do empowerment numa 

atividade de Modelagem Matemática. 

A relevância deste trabalho consiste em permitir que os estudantes tenham 

liberdade de participar de todos os momentos dessa atividade por meio de diferentes 

formas de expressão, pois o ambiente de aprendizagem, construído a partir da 

atividade de Modelagem Matemática com propósito de compreender o empowerment, 

oferece espaço para a leitura, a escrita, o desenho, o diálogo e o cálculo. Justifica-se 
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ainda, por oportunizar a participação dos estudantes naturalmente silenciosos e dos 

mais falantes. Busca também envolver aqueles estudantes que em algum momento 

da vida foram silenciados. 

ASPECTOS TEÓRICOS: O DESENVOLVIMENTO DO EMPOWERMENT NA 

CONCEPÇÃO DA EDUCAÇÃO LIBERTADORA E DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

CRÍTICA VIA MODELAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA SOCIOCRÍTICA 

O empowerment é um conceito com raízes no movimento da Reforma 

Protestante, iniciado por Martin Lutero, na Europa, no século XVI. Freire (1986) 

considera o empowerment como um processo político das classes dominadas que 

buscam a liberdade. A leitura do “livro falado” de Freire e Shor (1986) desperta a 

atenção para a forma como Ira Shor se refere às relações em sala de aula. A 

alienação, o silêncio e a distância presentes em uma sala de aula podem provocar 

consequências indesejadas como um sentimento de frustração que pode imobilizar a 

ação física e mental. Ao falar de silêncio os autores estão se referindo ao silêncio de 

uma pessoa que se encontra em condição de opressão, trata-se do “silêncio dos 

silenciados” (FREIRE, 2014), diferente do silêncio natural de alguns estudantes. Sabe-

se que nem todas as relações em sala de aula são pautadas em relações de 

autoritarismo, mas para contrapor estas práticas educativas Freire propõe relações 

pautadas na autoridade, na rigorosidade e no diálogo.  

Freire e Shor (1986) se referem ao silêncio como resultado da opressão. Para 

Shor, a fala e a escrita dão acesso privilegiado à consciência dos estudantes (FREIRE 

e SHOR, 1986). Os autores afirmam que “[...] a pior coisa que existe é estar dentro de 

uma sala de aula onde os estudantes estão em silêncio [...]” (FREIRE; SHOR, 1986, 

p.14). Embora tratem o silêncio como algo frustrante, eles reconhecem que em sala 

de aula libertadora, todos são livres para serem naturais. Assim, pode-se dizer que 

nem todo silêncio provoca distância e alienação. Muitos estudantes são silenciosos 

por natureza e nem por isso se encontram em condição de indiferença. 

No contexto da Educação Libertadora 

[...] a questão do empowerment da classe social envolve a questão de como 
a classe trabalhadora, através de suas próprias experiências, sua própria 
construção de cultura, se empenha na obtenção de poder político. Isto faz do 
empowerment muito mais do que um invento individual ou psicológico. Indica 
um processo político das classes dominadas que buscam a própria liberdade 
da dominação, um longo processo histórico de que a educação é uma frente 
de luta (FREIRE; SHOR, 1986, p. 72). 
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A proposta de Freire (2013) busca formar investigadores críticos e, nesse 

sentido, aproxima-se da proposta da Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 

2008) que busca abrir espaço para a discussão sobre possibilidades educacionais que 

possam ampliar o campo da Educação Matemática envolvendo e potencializando os 

estudantes. Tais possibilidades permitem abordar conteúdos matemáticos de forma 

crítica e reflexiva enfatizando o diálogo como estratégia de cooperação em um 

ambiente de aprendizagem que prioriza a abordagem investigativa. O termo 

potencializar foi adotado por Skovsmose (2014) como tradução próxima de 

empowerment.  

Skovsmose (2008) associa o desenvolvimento do empowerment, discutido por 

Freire e Shor (1986), à educação matemática com a finalidade de promover a 

formação para a cidadania crítica. Skovsmose (2008, p. 93-94) define cidadania como 

“[...] participação, tanto formal quanto informal, em qualquer tipo de sociedade. [...]”, 

mas a cidadania crítica vai além da participação, pois “[...] contém o potencial de 

desafiar a autoridade constituída. Ela leva em si uma oposição a qualquer decisão 

considerada inquestionável [...]” (SKOVSMOSE, 2008, p. 94). 

Para o Skovsmose (2008) o desenvolvimento do empowerment tem a ver com 

o trabalho pedagógico que proporcione conhecimento matemático; desenvolva o 

pensamento, a consciência e a criticidade de tal forma que os estudantes sejam 

capazes de identificar quando as informações numéricas são utilizadas de forma 

distorcida; trate de questões sociais trazendo a tona o debate sobre justiça e injustiça 

social. 

Segundo Skovsmose “[...] quando a educação matemática se abre para 

questões como a justiça social, é possível acreditar num cenário em que alunos 

melhoram a autoestima, a ponto, inclusive, de poderem questionar a autoridade” 

(SKOVSMOSE, 2014, p.24). De acordo com a visão de Skovsmose (2013) os 

princípios orientadores da educação matemática que visam promover o empowerment 

e, consequentemente, a cidadania crítica, não envolvem somente a matemática pura 

e/ou a matemática aplicada envolvem a competência de refletir sobre o uso da 

matemática e avaliar suas consequências. 

Com base na exposição das ideias de Paulo Freire e Ole Skovsmose, conclui-

se que o desenvolvimento do empowerment associado à perspectiva da educação 
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matemática crítica trata-se da proposição de uma prática educativa que aborde os 

conhecimentos matemáticos, as formas de aplicação da matemática e as reflexões 

acerca do uso da matemática e da avaliação de suas consequências, sendo assim 

capazes de melhorar o desempenho e a autoestima dos estudantes levando-os a 

compreender o mecanismo de funcionamento da sociedade e participar 

democraticamente da sua transformação. 

Neste contexto, entende-se que há possibilidade de implementar a prática 

educativa estruturando-a com base nas características do empowerment 

estabelecidas neste estudo. Para isso adotou-se uma prática educativa amparada na 

Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica como tendência metodológica que 

permite oferecer condições favoráveis à participação ativa dos estudantes no 

processo de ensino e aprendizagem. Tais condições são consideradas por Barbosa 

(2004, p.03) como “[...] um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são 

convidados a problematizar e investigar, por meio da matemática, situações com 

referência na realidade.”  

O ambiente de aprendizagem subsidiado pela atividade de Modelagem 

Matemática na perspectiva sociocrítica enfatiza a questão do papel social da 

matemática está relacionada com as discussões dos temas de ordem sociopolítica em 

que a educação matemática pode “[...] causar impactos de ordem social e política, ao 

promover uma visão de mundo diferenciada” (SKOVSMOSE, 2014, p.20). 

Na próxima seção apontam-se os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento desta pesquisa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta investigação é considerada de natureza qualitativa por apresentar cinco 

características 

[...] a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador 
o instrumento principal. [...] é descritiva [...]. Os investigadores qualitativos 
interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 
produtos [...]. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus de 
forma indutiva [...]. O significado é de importância vital na abordagem 
qualitativa [...]. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47-51) 

  A pesquisa aconteceu em uma escola pública municipal de ensino fundamental, 

situada no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina/ES. Nesta região, ao norte 

do município, é possível identificar oito novos loteamentos conforme mostra a Figura 

1. 
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Figura 1 – Novos loteamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Simões e Mendonça (2015, p.15) 

A escola funciona com 16 turmas, oito no turno matutino e oito no turno 

vespertino e atende estudantes com faixa etária de 10 a 18 anos residentes em bairros 

tanto da zona rural quanto da zona urbana do município.  

Os sujeitos participantes desse estudo são estudantes do 7º ano de uma escola 

pública da rede municipal de ensino de Colatina e convivem com os impactos do 

crescimento urbano. A turma é composta por 23 estudantes, distribuídos em uma faixa 

etária de 13 a 15 anos. 

Como instrumentos de coleta dos dados da pesquisa, utilizou-se: 

d) o questionário inicial, a fim de caracterizar e conhecer o pensamento dos sujeitos 

sobre o tema “Crescimento Urbano; 

e) as gravações em áudio, a fim de registrar, com autenticidade, os diálogos dos 

estudantes durante o desenvolvimentos as atividades. 

f) as atividades produzidas pelos estudantes, a fim de verificar os conhecimentos 

adquiridos na prática da modelagem matemática 

g) o diário de bordo, a fim de registrar as observações como descrição de pessoas 

e cenários; relato de episódios e diálogos para manter a acuidade da informação; 

indicação de dia, hora, local da observação e o período de duração; inserção 

comentários e reflexões do observador identificados; registro de impressões, 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

77 
 

comentários e opiniões sobre o meio social, erros, dificuldades, confusões, 

incertezas, temores, boas perspectivas, acertos e sucessos, reações do 

pesquisador e dos participantes (gestos, expressões verbais e faciais etc.); 

anotações de perspectivas descritivas e interpretativas de forma equilibrada.  

h) a entrevista semiestruturada, com o objetivo de complementar as informações 

obtidas a partir de um roteiro de questionamentos elaborados previamente, acerca 

do tema. 

Os instrumentos de coleta de dados foram utilizados durante o 

desenvolvimento da prática educativa desenvolvida com os sujeitos e descrita a 

seguir. 

Sequência Didática 

O desenvolvimento desta investigação acontece com base em uma prática 

educativa organizada na forma de sequência didática, uma modalidade que favorece 

a ordenação e a articulação (ZABALA, 1998) das atividades com base nos objetivos 

educacionais que se pretende alcançar, neste caso, o desenvolvimento do 

empowerment no campo da Educação Matemática Crítica.  

Conforme mostra a Tabela 1, a sequência didática apontada a seguir é 

composta por oito etapas e traz como objeto de estudo o crescimento urbano do 

município de Colatina situado na região noroeste o estado do Espírito Santo. Cada 

etapa da sequência tem uma finalidade no processo de desenvolvimento do 

empowerment. 

Tabela 1 – Sequência Didática 
Etapa Atividade 

1ª Diagnóstico Inicial: Como é o seu bairro? 
2ª Pesquisa sobre o processo de loteamento de terrenos e a construção de 

bairros projetados, realizada no Laboratório de Informática Educacional 
(LIED). 

3ª Palestra ministrada por uma arquiteta e urbanista falando sobre o Processo 
de Urbanização do Município de Colatina/ES. 

4ª Checagem (produção de texto a partir dos registros feitos durante a pesquisa 
no Laboratório de informática e durante a palestra) e elaboração do roteiro 
de visita. 

5ª Visita ao bairro Vicente Soella projetado para a construção de casas 
populares. 

6ª Organização dos dados (construção dos modelos) 
7ª Relato de Experiência  
8ª Exposição das atividades desenvolvidas. 

Fonte: Acervo dos autores. 
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O desenvolvimento da sequência didática, descrita na Tabela 1, elaborada para 

ser desenvolvida com alunos do 7º ano do ensino fundamental, gerou atividades 

produzidas pelos estudantes que serão classificadas de acordo com critérios da 

técnica de análise categorial apresentada por Bardin (2016, p.43) como o “[...] o 

método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem. [...]”. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Para alcançar o objetivo de caracterizar o desenvolvimento do empowerment, 

procedeu-se à análise das atividades descritas por Freire (1986) e Skovsmose (2014) 

e consideradas, por eles, como exemplo de atividades que podem promover o 

empowerment dos estudantes. As atividades são os já citados cursos de Física, 

intitulado “Da Astrologia à Astronomia”, desenvolvido pelo professor de Física Márcio 

Campos, na Universidade de Campinas e descrito por Freire (1986); e o Projeto 

Energia, realizado pelo professor Henning Bødtkjer e descrito por Skovsmose (2014). 

Esses dois trabalhos formam o conjunto de documentos que representam as 

informações sobre o campo de investigação denominado de corpus (BARDIN, 1977). 

Inicialmente, com o intuito de se ter um primeiro contato com os textos, realiza-

se uma leitura flutuante, para, em seguida, dissecá-los e, por meio de procedimentos 

sistemáticos, identificar e analisar as ideias convergentes e as divergentes a partir de 

elementos explícitos ou implícitos nos textos selecionados como corpus.    

Posteriormente, procedeu-se a identificação e agrupamento dos fragmentos 

dos dois textos que apresentavam ideias convergentes e que remetiam, em nosso 

entendimento, a uma mesma ideia ou significado. Assim, essas duas práticas 

educativas demonstram que o desenvolvimento do empowerment dos estudantes 

pode acontecer a partir da realização de atividades que envolvam quatro 

características: a experiência dos estudantes, a pesquisa da realidade, a leitura e 

interpretação de situações sociopolíticas e a ampliação de horizontes. 

A Tabela 2 apresenta como as etapas da sequencia didática ajustam-se, a 

princípio, às características do empowerment, consideradas neste texto como 

categorias de análise dos dados obtidos durante o desenvolvimento da prática 

educativa. Entretanto, vale destacar que não se trata de um pensamento linear, ou 
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seja, uma etapa da sequência didática pode apresentar uma ou mais características 

do processo de desenvolvimento do empowerment. 

Tabela 2 – Agrupamento das Etapas da Sequência Didática de acordo com as  
Características do Empowerment 

Característica do 
Empowerment 

Etapas da Sequência Didática 

Experiência dos Estudantes Diagnóstico Inicial; 
Pesquisa da Realidade Pesquisa no LIED, Palestra e Visita; 
Leitura e Interpretação de 
Situações Sociopolíticas 

Elaboração do Roteiro de Visita; Produção de 
Textos/Checagem; 

Ampliação dos Horizontes Organização dos Dados; Relato de Experiência. 
Fonte: Acervo dos autores. 

Por ser uma pesquisa em andamento, na próxima fase da investigação, os 

dados obtidos durante o desenvolvimento da sequência didática serão analisados com 

base na caracterização do processo de empowerment. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas ideias de Paulo Freire e Ole Skovsmose esta pesquisa 

apresenta uma caracterização de desenvolvimento do empowerment. Essa 

caracterização acontece a partir da análise da descrição de propostas educativas 

apresentadas pelos autores do referencial teórico e resultou em quatro características: 

Experiência dos Estudantes, Pesquisa da Realidade, Leitura e Interpretação de 

Situações Sociopolíticas e Ampliação dos Horizontes. 

A prática educativa desenvolvida, observando as características estabelecidas, 

e organizada por meio de uma sequência didática fundamentada pelos pressupostos 

da Modelagem Matemática na perspectiva sociocrítica propiciou o despertar do 

desenvolvimento do empowerment. Os dados obtidos revelam, até o presente 

momento, que o empowerment não é um fenômeno que acontece da mesma maneira 

e no mesmo momento com todos os estudantes. 

É importante ressaltar que esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar as 

discussões acerca do desenvolvimento do empowerment, mas, apresentar um ponto 

de partida, com algumas características a serem observadas e que possibilitam o 

empowerment. Além disso, as características aqui indicadas podem ser aprimoradas 

e acrescidas em estudos futuros. 

 
 
 
 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

80 
 

REFERÊNCIAS 
BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática e a perspectiva sócio-crítica. Seminário Internacional de 
Pesquisa em Educação Matemática, v. 2, p. 1-13, 2003. Disponível em: < 
http://www.somaticaeducar.com.br/arquivo/material/142008-11-01-15-44-48.pdf> Acessado em: 
12/12/2015. 
______. Modelagem Matemática: O que é? Por que? Como? Veritati, n. 4, p.73-80, 2004. Disponível 
em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/ 
2010/Matematica/artigo_veritati_jonei.pdf> Acessado em: 12/12/2015. 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro (Trad.). São Paulo: Edições 
70, 2016. 
BOGDAN, R. C. BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e 
aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994. 
FREIRE, Paulo. SHOR, Ira. Medo e Ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1986. 
______. Pedagogia do Oprimido. 54. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 
 
______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática docente. 49. Ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 2014. 
SIMÕES, R. M.; MENDONÇA, E. M. S. Evolução Urbana de Colatina-ES e a Transformação do 
Papel do Rio Doce no Sistema de Espaços Livres. X Colóquio Quapá-Sel – Brasília, 2015. 
Disponível em: <http://quapa.fau.usp.br/wordpress/wp-
content/uploads/2015/11/Evolu%C3%A7%C3%A3o-urbana-de-Colatina-ES-e-a-
transforma%C3%A7%C3%A3o-do-papel-do-Rio-Doce-no-sistema-de-espa%C3%A7os-livres.pdf>. 
Acessado em: 01/05/2017 
SKOVSMOSE, Ole. Desafios da reflexão em Educação Matemática Crítica. – Campinas, SP: 
Papirus, 2008. 
______. Educação matemática crítica: a questão da democracia. Tradução de Abgail Lins e Jussara 
de Loiola Araujo. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 
______. Um Convite à Educação Matemática Crítica. – Campinas, SP: Papirus, 2014. 
ZABALA, A. A Prática Educativa: Como educar. Porto Alegre, 1998. 
  



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

81 
 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE ANÁLISE COMBINATÓRIA: UM ESTUDO 

DE REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Géssica Gonçalves Martins25 

Lúcio Souza Fassarella26  

 
Resumo A Análise Combinatória tem sido considerada um tema difícil tanto por alunos quanto por 
professores de Matemática, apesar da resolução de uma significativa classe de problemas de contagem 
requerer apenas conhecimentos básicos – dentre os quais o Princípio Multiplicativo. Presumimos que 
a razão principal das dificuldades didáticas está na confluência de dois fatores: (i) os problemas 
combinatórios não admitem uma padronização que permita reduzir sua resolução à aplicação de 
algoritmos simples e (ii) o modo tradicional de ensinar Matemática na Educação Básica, que prioriza 
uma abordagem mecânica dos conteúdos. Corroborando esse entendimento, acredita-se que o ensino 
de Combinatória centralizado em definições e fórmulas em detrimento do desenvolvimento do 
raciocínio estratégico não favorece a aprendizagem e a capacidade de resolver problemas 
(MORGADO, de CARVALHO, CARVALHO e FERNANDEZ, 1991). Com tal entendimento, 
desenvolvemos um projeto de pesquisa que tem por principal objetivo pesquisar como o professor do 
Ensino Médio concebe a Análise Combinatória e por quais transformações o conhecimento recebido 
por eles passa até chegar nas suas salas de aula. Neste trabalho, apresentamos dados coletados em 
entrevistas realizadas com dezesseis professores de matemática das oito Escolas Estaduais de Ensino 
Médio de São Mateus/ES, ao longo dos meses abril e maio de 2017. Como resultado, constatamos que 
a maioria dos professores considera que a Análise Combinatória é um dos tópicos mais difíceis de 
ensinar no Ensino Médio e declara que o tema não foi devidamente estudado na sua formação inicial 
ou continuada. 
 
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Análise Combinatória. Pesquisa Qualitativa. Representações.  

 

Introdução  

Basicamente, a Combinatória é o ramo da matemática que nos permite resolver 

problemas nos quais é necessário enumerar, contar e/ou classificar objetos de um 

conjunto finito. Uma definição mais geral é dada por Morgado et.al. (1991, p.1) como 

sendo “a parte da matemática que analisa estruturas e relações discretas”. 

Permutações, arranjos e combinações constituem tipos especiais de problemas 

combinatórios, representando uma parte importante, mas limitada do assunto. O 

ensino de Combinatória é necessário na Educação Básica porque trata noções 

matemáticas fundamentais e trabalha processos ou habilidades cognitivas essenciais 

para o desenvolvimento intelectual: números, conjuntos, contagem, compreensão de 

texto, organização das ideias, raciocínio lógico, pensamento estratégico, etc.; além 

disso, ela possui aplicações em diversas situações do cotidiano e em muitas outras 
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26 Doutor em Ciências Físicas. PPGEEB/UFES. lucio.fassarella@ufes.br 
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disciplinas, tais como probabilidade, estatística, programação, teoria da informação, 

genética, gestão.  

O ensino de Combinatória pode começar já no nível Fundamental, pois seus 

problemas mais simples requerem apenas familiaridade com a noção de número e 

com o processo de contagem. Bachx et.al. (1975) indicam que é possível ensinar de 

forma clara e objetiva os fundamentos de Combinatória com base apenas no Princípio 

Multiplicativo. Morgado et.al. (1991) compartilham da mesma premissa quando 

afirmam que “o ‘Princípio da Multiplicação’, ao lado do ‘Princípio da Adição’, constitui 

a ferramenta básica para resolver os problemas de contagem abordados no 2o. grau 

[atual Ensino Médio]”. Explicitamente, esses princípios básicos podem ser enunciados 

assim: 

Princípio da Adição: se A e B são conjuntos disjuntos (sem elementos em 
comum), então o número de elementos da sua união é igual à soma dos 
números de elementos de cada um deles. 
Princípio da Multiplicação: se uma tarefa pode ser dividida em duas etapas 
sucessivas, na qual a primeira pode ser realizada de n maneiras e a segunda 
pode ser realizada de m maneiras dada qualquer realização da primeira, então 
o número de maneiras de realizar essa tarefa é igual ao produto n×m. 

Apesar da simplicidade conceitual da parte da Combinatória que é pertinente à 

Educação Básica, o assunto é geralmente considerado muito difícil por alunos e 

professores. Isso pode estar relacionado à forma com que tradicionalmente é 

abordado, calcada na aplicação de fórmulas. Tal abordagem não é adequada para 

ensinar Combinatória porque seus problemas não admitem uma padronização que 

permita reduzir as resoluções à aplicação de algoritmos simples. Na verdade, mesmo 

problemas elementares podem exigir uma boa dose de raciocínio e criatividade para 

serem resolvidos:  

Embora a Análise Combinatória disponha de técnicas gerais que permitem 
atacar certos tipos de problemas, é verdade que a solução de um problema 
combinatório exige quase sempre engenhosidade e a compreensão plena da 
situação descrita pelo problema. Esse é um dos encantos dessa parte da 
matemática, em que problemas fáceis de enunciar revelam-se por vezes 
difíceis, exigindo uma alta dose de criatividade para sua solução. (MORGADO 
et.al, 1991, p.2) 

Temos, então, um conteúdo que requer princípios matemáticos muito básicos 

e que, no entanto, é apontado pelos professores como complicado e difícil de ensinar. 

Partindo da constatação dessa dificuldade, desenvolvemos um projeto de pesquisa 

pelo qual procuramos conhecer as relações dos professores do Ensino Médio com o 

saber referente à Combinatória e como eles abordam esse assunto nas suas aulas. 
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Especificamente, o projeto possui as seguintes questões norteadoras: Quais são as 

concepções do professor de matemática sobre Combinatória? Como tais concepções 

repercutem na sua prática pedagógica? 

O projeto assume a forma de uma pesquisa qualitativa do tipo explicativa (Gil, 

2008) realizada com professores que atuam na rede pública estadual de ensino da 

cidade de São Mateus – ES. 

Definimos três formas de coleta de dados, a serem conduzidas 

sucessivamente: entrevista semiestruturada, questionário e observação da prática 

pedagógica. Aqui, apresentamos uma análise das primeiras entrevistas realizadas 

com os professores, buscando conhecer sua formação acadêmica, experiência 

profissional e prática pedagógica no ensino de Combinatória. Para análise das 

comunicações aplicamos a técnica de Triangulação (TRIVIÑOS, 1987) e o processo 

de categorização definido pela Análise de Conteúdo (BARDIM, 2011). 

Como elemento conceitual da nossa análise utilizamos o conceito de 

Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991), cujo significado passamos a 

esclarecer. Ela vem a ser o processo de transformação adaptativa do saber sábio para 

o saber ensinado, ou seja, são as transformações sofridas pelo conhecimento quando 

passa do ambiente científico para o ambiente escolar. O estudo desse processo parte 

do princípio de que o objeto do conhecimento científico e o objeto do conhecimento 

escolar não constituem uma hierarquia de saberes, além de diferirem quanto aos seus 

objetivos: o saber científico foi desenvolvido para resolver problemas científicos, 

enquanto o saber escolar tem por objetivo ser ensinado pelos professores e aprendido 

pelos alunos. Para a didática, a transposição didática constitui a ferramenta que 

permite interrogar o que é evidente no processo ensino-aprendizagem, questionar a 

familiaridade criada entre os sujeitos e o conteúdo matemático. 

Estritamente, a transposição didática designa, pois, a passagem do saber sábio 
ao saber ensinado. Mas a especificidade do tratamento didático do 
conhecimento pode ser melhor compreendida através do confronto desses dois 
termos, da distância que os separa, para além, impõe confrontá-los. [...] fica 
evidente que é precisamente o conceito de transposição didática que permite 
a articulação da análise epistemológica com a análise didática e se converte 
em guia de um bom uso da epistemologia para didática. (CHEVALLARD, 1991, 
p. 22 e 23, tradução nossa). 

Os questionamentos propostos por Chevallard levam ao que o autor chama de 

vigilância epistemológica, ou seja, uma investigação conceitual ligada ao processo de 
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didatização do conhecimento. Essa é uma prática por vezes difícil para o professor 

que está inserido em um regime que o leva quase sempre a conformidade. 

Metodologia 

Minayo (2010) afirma que uma investigação de cunho qualitativo se preocupa 

essencialmente com as interpretações que os humanos fazem a respeito de si 

mesmos, de como vivem, sentem e pensam, visto que se aplica ao estudo das 

relações, das representações, das percepções, crenças e/ou opiniões de um grupo 

ou processo social. Gil (2008) considera que a pesquisa qualitativa do tipo explicativa 

tem como principal preocupação aprofundar o conhecimento de uma realidade e 

utilizar procedimentos técnicos tais como entrevistas e observação da prática.  

Gil (2008) define a entrevista como uma interação concedida em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas com o objetivo 

de obter dados para investigação, numa atmosfera de cordialidade e simpatia entre 

as partes na qual o entrevistado sinta-se livre de qualquer pressão ou intimidação 

desde o primeiro momento. Triviños (1987, p. 146) define a entrevista semiestruturada 

com perguntas abertas, a qual se baseia em questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses, que podem ser completados por novas questões surgidas das 

respostas dos informantes. A entrevista semiestruturada é adequada ao nosso estudo 

porque visamos que os respondentes possam expressar livremente suas opiniões. 

Garantindo o anonimato dos participantes e a utilização das respostas apenas para 

esta investigação, as respostas foram registradas utilizando gravador. 

O material será tratado por meio da metodologia Análise de Conteúdo 

(RICHARDSON, 2012). 

Bardim (2011) assinala aspectos importantes a esse processo de análise das 

comunicações: o campo (onde o material para pesquisa é coletado), a inferência (que 

diz respeito à finalidade da análise) e a descrição analítica (onde, pela escuta e leitura 

exaustivas, os discursos são analisados). Nesse caso usamos a análise categorial, 

que consiste em classificar os diferentes elementos em categorias segundo critérios 

eleitos para descobrir um sentido e uma ordem na confusão que surge na descrição 

das comunicações. A categorização envolve duas etapas: o inventário, que indica 

isolar os elementos; e a classificação, que significa estabelecer uma organização para 
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as mensagens. Categorizar é fornecer uma representação simplificada dos dados 

para inferência final (BARDIM, 2011, p. 148). 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 
de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo 
o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são 
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 
esse efetuado em razão das características comuns destes elementos. 
(BARDIM, 2011, p. 147) 

No processo de análise dos dados, a técnica da triangulação enriquece a 

compreensão e a explicação do núcleo desse estudo qualitativo, pois parte do 

principio de que não existe fenômeno social que possa ser explicado isoladamente, 

sem raízes, ou sem significados, ou sem vinculações estreitas (TRIVIÑOS, 1987, p. 

138).   

Segundo essa técnica a investigação deve ser dirigida por três aspectos de 

interesse: Processos e Produtos centrados no sujeito; Elementos Produzidos pelo 

meio do sujeito e que têm incumbência em seu desempenho na comunidade e; 

Processos e Produtos originados pela estrutura socioeconômica e cultural do macro-

organismo social no qual está inserido o sujeito. No primeiro, averíguam-se as 

percepções do sujeito. Para o segundo ângulo, a atenção deve ser ampliada para os 

elementos produzidos pelo meio, ao qual este sujeito está inserido, podendo ser 

percebidos através dos documentos, instrumentos legais, estatísticas e até 

fotografias. Já o terceiro enfoque desse tipo de análise refere-se a uma visão das 

forças e relações de produção da classe social estudada (TRIVIÑOS, 1987, p. 139). 

Dados Coletados e Discussão 

Realizamos 16 entrevistas com professores de Matemática do Ensino Médio 

da rede Estadual de Ensino de São Mateus – ES, buscando obter, dentre outros 

dados, informações sobre o ensino de Combinatória que eles receberam ao longo de 

sua formação básica, superior e continuada, sobre suas práticas didáticas e as 

dificuldades enfrentadas ao trabalhar esse assunto e, também, indícios de suas 

concepções acerca da relevância do assunto na formação do aluno.  

Aqui, discutimos brevemente os dados coletados sem nos aprofundar quanto 

às concepções dos professores. Elegemos as seguintes categorias para análise, 

apresentadas na sequência encaixadas nos três aspectos da triangulação: (1) Estudo 

de Combinatória na formação profissional; (2) Dificuldades para ensinar e aprender 
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Combinatória; (3) Pré-requisitos para aprender Combinatória; (4) Uso do livro didático 

e da Internet; (5) Parâmetros curriculares e avaliações externas; (6) Espaços de 

formação continuada. 

1º aspecto - Processos e Produtos centrados no sujeito 

Estudo de Combinatória na formação profissional 

Todos os entrevistados afirmaram terem recebido instruções bem simples 

sobre Combinatória no nível básico e que não estudaram o assunto no Ensino 

Superior. Esse recorte de uma das entrevistas representa bem os professores 

entrevistados com relação a essa categoria: 

“No Ensino Médio estudei Combinatória no 3° ano em 2004, muito 

rápido, bem simples, através de fórmulas. O professor mostrava 

a fórmula, depois exemplos e exercícios. E na faculdade não 

vimos.” Professora B3. 

Uma professora disse que estudou Combinatória apenas quando teve que 

ensinar no Ensino Médio: 

“Só para ensinar, no ano passado quando trabalhei com 2º ano.” 

Professora G1. 

Dificuldades para ensinar e aprender Combinatória 

Esta categoria naturalmente está numa relação de causa e efeito com a 

primeira: a falta de conhecimento sobre o conteúdo e modo de ensinar Combinatória 

da parte dos professores é causa de insegurança para abordar o assunto e isso 

impacta negativamente no aprendizado dos alunos.   

Os entrevistados tipicamente consideram que Combinatória é difícil de ensinar 

e aprender. Em geral, eles estimam que uma pequena parte da turma desenvolva nos 

estudos quando o tema é Análise Combinatória. Vejamos algumas manifestações. 

“De uma turma de 30 alunos, geralmente [o número dos] que 

conseguem desenvolver bem dá uns 5 ou 6 só, porque [poucos] 

se dedicam.” Professora G1. 

“Eles tem muita dificuldade, principalmente no ensino público, 

eles tem muita dificuldade, em uma sala de 35 alunos somente 5 

conseguem desenvolver o conteúdo.” Professor F2 
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A fala da Professora C1 mostra que ela sente insegurança para ensinar 

Combinatória em comparação a outros temas da Matemática: 

“Esse é o único conteúdo que eu resolvo todos os problemas com 

antecedência, antes de levar para os alunos (...)." Professora C1. 

A Professora F1 acredita que a dificuldade dos alunos com Combinatória 

decorre do fato de não haver um procedimento padronizado para eles resolverem os 

problemas: 

“Essa parte de Análise Combinatória é complicada para eles [os 

alunos] justamente porque não têm modelo, são muitos “se”; 

então, para o aluno eu acho muito pesado.” Professor F1.  

Uma das professoras chegou a afirmar que devido à falta de comprometimento 

dos alunos “nivela o ensino por baixo” e acaba ensinando superficialmente, já que 

menos da metade da turma avança nesse conteúdo.   

“(...) na escola pública fica muito a desejar, porque são poucos 

comprometidos e querendo ou não nem a metade da sala 

consegue avançar, então a gente acaba nivelando por baixo.” 

Professora A1. 

Os pré-requisitos para aprender Combinatória 

As manifestações dos professores estão em conformidade com a opinião de 

que os problemas de contagem no nível Médio da Educação Básica requerem apenas 

conhecimentos elementares, em geral reconhecendo que para resolver problemas de 

Combinatória os alunos só precisam interpretar o enunciado e saber as operações 

básicas.  A fala da Professora F3 é ilustrativa:  

“Então, para aprender Combinatória, os alunos tem que saber 

interpretar, multiplicar e dividir.” Professor F3. 

2º aspecto - Elementos Produzidos pelo meio do sujeito e que têm incumbência 

em seu desempenho na comunidade 

O livro didático e a Internet 

Para todos os entrevistados, o livro didático e a Internet são as únicas fontes 

de consulta para estudo individual e preparação das aulas de Combinatória. Eles não 

procuram preencher as lacunas deixadas pela sua formação inicial com uma 

bibliografia consistente ou alternativas de aprendizado (tais como cursos de formação 
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continuada ou ensino a distância). Embora não tenhamos informações detalhadas 

sobre o que conseguem da Internet (que possui recursos de excelente qualidade), 

presumimos que suas fontes são bastante limitadas, uma vez que eles devem recorrer 

a esta alternativa principalmente para contornar rapidamente as deficiências diante da 

urgência em exercer seu papel junto aos seus alunos no processo de ensino-

aprendizagem. 

“Estudo o livro didático e outros recursos de Internet.” Professor 

F1. 

Parâmetros curriculares e avaliações externas 

Os professores apontam a Matriz de Referência de Matemática como 

documento norteador da escolha e organização dos conteúdos a serem trabalhados 

em suas aulas, mas são também bastante influenciados pelas avaliações externas – 

especificamente o ENEM e o PAEBES. 

A Matriz de Referência de Matemática foi elaborada para orientar a construção 

de instrumentos de avaliação do Programa Brasil Alfabetizado e com isso tornou-se a 

maior referência para o trabalho que o professor desenvolve junto a seus alunos. Em 

linhas gerais ela é um enquadramento das competências, uma tabela que organiza as 

habilidades e conteúdos que o aluno deve desenvolver a cada trimestre. Segundo a 

fonte desse quadro, ele ainda auxilia o professor a avaliar a evolução da turma no 

decorrer do ano letivo. Constatamos que, no documento, a Análise Combinatória deve 

ser trabalhada ao final do terceiro trimestre, relacionada ao descritor D6 - utilizar 

métodos de contagem na resolução de problemas – logo depois do conteúdo de 

Matrizes, sendo o último conteúdo do ano letivo. 

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio é uma avaliação diagnóstica de 

âmbito nacional que mensura o desempenho e classifica os estudantes brasileiros. 

Atualmente, é a principal via de acesso à educação superior (SISU, Prouni, Pronatec, 

Instituições Portuguesas) e financiamento estudantil (Fies), tornando-se um dos 

principais focos de atenção para professores e alunos do Ensino Médio. 

O PAEBES TRI é uma avaliação trimestral que objetiva acompanhar o 

desempenho dos estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais do Espírito 

Santo, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Desenvolvida pela 

Secretaria de Estado da Educação (SEDU) em parceria com o Centro de Políticas 
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Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(CAEd/UFJF), essa avaliação também visa diagnosticar a aprendizagem dos alunos 

de forma a identificar suas necessidades especificas, segundo o Governo do Estado 

do Espírito Santo. 

As respostas dos professores mostram que eles levam bastante em conta as 

avaliações externas quanto às questões que abordam em sala de aula. O fato imediato 

é que elas são fontes de questões para exemplos e exercícios (provavelmente, 

avaliações também), o que não pode ser classificado como bom ou ruim em si mesmo: 

“Os documentos influenciam sim, hoje mais do que antes, porque nós 

temos o PAEBES que ranqueia as escolas e as turmas, essa prova é 

estabelecida a cada trimestre e precisamos ensinar determinados 

conteúdos em um espaço de tempo (que muitas vezes não dá tempo) 

para que eles façam bem as provas." Professora B3. 

“(...) como esse assunto é do Ensino Médio eu busco muito trabalhar 

questões que já caíram no ENEM, que é a maior preocupação deles." 

Professor A2. 

Considerando que a escolha dos problemas para exemplos e exercícios 

constitui parte da prática pedagógica, é importante analisar o modo como os 

professores utilizam as avaliações externas para decidirmos se há coerência com as 

orientações curriculares (no caso, a Matriz de Referência de Matemática), se há 

comprometimento com a profundidade, com a amplitude e com os objetivos da 

disciplina. Procuraremos obter informações para abordar essas questões através do 

questionário online e do acompanhamento das aulas de alguns dos professores 

envolvidos na pesquisa. 

3º aspecto - Processos e Produtos originados pela estrutura socioeconômica e 

cultural do macro-organismo social no qual está inserido o sujeito 

Espaços de formação continuada mostram-se desinteressantes 

Na entrevista, perguntamos aos professores sobre uma sondagem realizada 

previamente com o apoio da Secretaria Regional de Educação pelo interesse em 

realizar uma formação continuada. Dos 16 entrevistados, somente 3 não receberam 

a proposta. Com exceção de 2 professores, todos os outros entrevistados disseram 

não ter interesse na formação continuada por dois fatores: 10 professores disseram 
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faltar tempo disponível, tanto devido às condições de trabalho, quanto para preservar 

sua vida pessoal; 4 professores responderam que acham o assunto desinteressante 

para uma formação continuada: 

“Não fiquei sabendo da formação. E eu não participaria, porque depois 

que a gente começa a trabalhar [...] a gente tem uma vida e no meu 

tempo livre eu não faria o curso não.” Professor F2. 

“Sim fiquei sabendo da formação. Não me dispus a fazer porque eu 

acabei de assumir concurso e eu não daria conta.” Professor D1. 

“Sim eu fiquei sabendo da formação, mas não faria porque não tem 

uso.” Professor B2. 

O professor pesquisado não pode ser considerado isoladamente do seu meio 

social, das condições de trabalho da sua classe e nem tão pouco de sua vida pessoal. 

Seu discurso, concepções e práticas sofrem os impactos do macro-organismo social 

no qual está inserido. Aqui, observamos que o modo como o professor está 

tipicamente inserido no seu meio tem dificultado seu acesso à formação continuada, 

um importante instrumento de atualização e qualificação profissional. 

Considerações Finais 

Lorenzato (2010) indica que o professor deve conhecer para ensinar, tanto o 

conteúdo (Matemática) quanto o modo de ensinar (didática).  Como a aprendizagem 

de Combinatória requer do estudante o desenvolvimento de diversas habilidades 

cognitivas, seu ensino requer do professor abordagens abrangentes e instigantes. O 

tradicional “paradigma do exercício” (SKOVSMOSE, 1994) revela-se bastante 

inadequado, se empregado exclusivamente. Entretanto, verificamos no grupo de 

professores participantes desta pesquisa os seguintes fatos: 

• Os professores carecem de conhecimento sobre Combinatória e de alternativas 

didáticas para ensinar esse assunto – fato que tem origem nas suas 

deficiências da formação, abarcando a educação básica, a graduação e a 

formação continuada.  

• Essa carência de conhecimento pedagógico repercute diretamente em 

inadequações na prática de ensino, que metodologicamente está restrito ao 

emprego do paradigma do exercício e não possui fontes de referência 

sistematizada.  
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• Práticas de ensino inadequadas impactam negativamente a aprendizagem, o 

que, pelo menos parcialmente, explica a opinião generalizada de que os alunos 

achem Combinatória muito difícil. 

Também ficou constatado que, apesar da Combinatória ser um tema com 

requisitos muito básicos, é considerado elaborado e muito complicado, tanto por 

professores quanto por alunos, já que seus problemas exigem muito raciocínio e 

criatividade. 

Ainda que as resoluções dos problemas de Combinatória não se enquadrem 

num padrão simples, consideramos um equívoco dizer que essa característica é a 

causa principal das dificuldades de ensino e aprendizagem do assunto. Antes, essa 

ideia reflete mais o preconceito de que o aprendizado da Matemática precisa ser 

mediado por fórmulas ou procedimentos padronizados do que o resultado reflexão 

sobre a prática pedagógica.   

Ao professor que não teve oportunidade de aprofundar o estudo do tema são 

disponibilizados poucos instrumentos para estudo individual e preparação das aulas. 

O livro didático tem seu valor reconhecido, mas não deve ser seguido como um roteiro 

e constituir a única fonte para a preparação das aulas (PAIS, 2013). 

Além disso, é fato notável que um conteúdo desse valor seja deixado como 

último assunto do ano letivo e que decorrente a isso muitas vezes não chega a ser 

trabalhado. As provas que direcionam o ensino de Matemática no nível médio na 

Educação Básica Estadual – PAEBES e ENEM – segundo os professores, abordam 

minimamente esse tema que é deixado como último conteúdo na Matriz de Referencia 

de Matemática das escolas estaduais. 

Acerca do ensino de Combinatória recebido pelos professores, verificamos que 

eles relatam não terem estudado adequadamente o assunto na educação básica e 

nem em algum momento da sua formação acadêmica inicial ou continuada. Para mais, 

uma cadeia de fatores contribui para que os professores não tenham interesse em 

espaços de formação continuada. Mesmo que a Combinatória seja considerada um 

tema difícil, o professor geralmente alega que é bem difícil separar um tempo para 

estudar depois de inserido no regime escolar de trabalho e que, além disso, é um 

assunto pouco frequente nas avaliações externas. 
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Nossos dados indicam que as dificuldades para ensinar Combinatória na 

Educação Básica decorrem mais da falta de formação específica dos professores do 

que das características intrínsecas do assunto. Tal situação requer ações específicas 

das instituições responsáveis pela Educação Básica e formação de professores, 

dentre as quais indicamos: reparar a eventual omissão da Combinatória dos currículos 

das licenciaturas em Matemática e proporcionar aos professores atuantes condições 

para que possam se atualizar sobre o ensino desse assunto.    

Referências  
BARDIM, L. Análise de conteúdo. 1ª edição. São Paulo: Edições 70, 2011. Título original: L’analyse 
de Contenu, tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 2011. 
BACHX, A. et al. Prelúdio a Análise Combinatória. São Paulo: Editora Nacional, 1975. 
CHEVALLARD, Y. La transposition didactique. Grenoble: La Pensée Sauvage Edition, 1991. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2008. 
LORENZATO, S. Para aprender matemática. 3. ed. Campinas. São Paulo: Autores Associados, 
2010.  
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2010. 
MORGADO, A. C. et al. Análise Combinatória e Probabilidade. Rio de Janeiro: SBM, 1991. 
PAIS, L. C. Ensinar e aprender Matemática. 2ª edição. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.  
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2012. 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. 
São Paulo: Atlas, 1987. 
SKOVSMOSE, O. Towards a philosophy of critical mathematics education. Dordrecht: Kluwer, 
1994. 
  



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

93 
 

UMA ENGENHARIA DIDÁTICA DESVENDANDO SABERES DE LICENCIANDOS 

SOBRE EQUAÇÕES DIOFANTINAS LINEARES 

Nelson Victor Lousada Cade27 

  Maria Auxiliadora Vilela Paiva28 

 
Resumo: O objetivo desse artigo é apresentar um esboço do referencial teórico que servirá de base 
para o desenvolvimento da pesquisa de mestrado Saberes de Licenciandos de Matemática sobre 
Equações Diofantinas Lineares (EDL) nas interações de uma Engenharia Didática. Serão analisados 
os saberes de um grupo de licenciandos de matemática, a respeito do saber do conteúdo e pedagógico 
do conteúdo de EDL, com vistas ao saber científico e suas interações com o saber escolar no ensino 
básico. Alguns autores e suas principais ideias serão destacadas nesse relato, como os estudos de 
Gatti (2010) que tratam das características e problemas da formação de professores no Brasil. Tendo 
esse ponto de partida e o tema EDL, serão evidenciadas as teorias de Shulman (1986) e Duval (2011, 
2012). Com base na teoria de Shulman espera-se, investigar quais saberes do conteúdo de EDL o 
grupo pesquisado possui e de que forma (re) constrói esse saber pensando em uma realidade escolar. 
Sobre Duval (2011, 212) serão realizados apontamentos sobre o sistema de representação semiótica 
que é um processo constituído pelo emprego de signos para representar um determinado objeto 
matemático e será importante para essa pesquisa, pois permitirá que se perceba como o licenciando 
interage com o conhecimento de EDL de modo a buscar meios que favoreçam o processo de 
aprendizagem num ambiente de formação inicial de professores. A pesquisa se desenvolverá por meio 
da metodologia da Engenharia Didática de forma que  discute-se  como o referencial teórico escolhido 
servirá para o desenvolvimento, produção e análise de dados dessa pesquisa.  
 
Palavras Chaves: Saberes Docentes.. Formação Inicial de Professores.. Equações Diofantinas 
Lineares.  Engenharia Didática. 

 

INTRODUÇÃO  

As nossas experiências em turmas de ensino fundamental e médio e na formação 

inicial e continuada de professores nos levaram a aprofundar nossos estudos sobre a 

formação do licenciando e o ensino e aprendizagem da álgebra, considerando que 

números fazem parte da álgebra. Salientamos a necessidade de pesquisas que 

retratem a formação inicial de professores, por acreditar que as discussões realizadas 

em uma turma de licenciatura em matemática, são primordiais para a construção de 

saberes da docência e consequentemente para o sucesso dos futuros professores em 

sala de aula. Em especial surge o desejo de pensar em alternativas que possam 

contribuir para o ensino aprendizagem de conteúdos relacionados à teoria dos 

números, que segundo Resende (2007) deve constar de: números inteiros, 

divisibilidade e equações diofantinas lineares(edls). 
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Nosso interesse foca-se no estudo das EDLs na educação básica, pois esse 

conteúdo, embora não seja trabalhado explicitamente nesse nível de ensino, será de 

grande importância para os alunos ao longo de sua trajetória escolar, por ser um elo 

entre diferentes conteúdos matemáticos e de outras áreas do saber. A pesquisa 

desenvolve-se numa turma de quinto período de uma licenciatura centrando-se nos  

saberes que os licenciandos têm sobre o conteúdo de EDL. Neste artigo buscamos  

apontar de que modo a base teórica escolhida dará conta de responder a pergunta de 

pesquisa “Que saberes relacionados ao conteúdo de equações diofantinas lineares e 

ao seu ensino e aprendizagem os licenciandos (re) constroem numa intervenção 

pedagógica com características de engenharia didática?” 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

A base teórica que permeará essa pesquisa levará em conta aspectos da formação 

inicial de professores; as representações semióticas de Raymond Duval (2011, 2012) 

e a teoria de Lee Shulman (1986) que será importante para a análise da aprendizagem 

dos licenciandos abrangendo o conhecimento do conteúdo e o conhecimento 

pedagógico do conteúdo, com vistas à sua futura prática docente. Num curso de 

formação de professores surgem reflexões, análises, (re) construção de saberes, 

tanto na formação inicial quanto na continuada. Nesse sentido é importante que se 

discuta tanto a trajetória pessoal do professor quanto sua trajetória profissional, pois 

ambas são indissociáveis e juntas, conforme Isaia e Bolzan (2004) podem ser 

chamadas de trajetórias de formação. 

Segundo Isaia e Bolzan (2004, p. 130), 

As trajetórias de formação (...) atestam que, ao longo das mesmas, vão 
construindo suas concepções de docência e que estas refletem os 
processos de aprender a ser professor. Não existe uma fórmula ou 
maneira única de se aprender a profissão docente. Do que se pode 
falar é de possíveis mecanismos ou caminhos para a consecução 
deste processo. 

Faz-se necessário pensar no processo de formação inicial dos professores, não como 

um manual que contenha todas as instruções necessárias à prática docente, mas ao 

contrário, precisa ser um espaço orientado para um determinado fim, com a 

construção de conhecimentos indispensáveis para a atuação em espaços escolares. 

A formação inicial deve promover a construção dos saberes docentes de modo a 

relacionar os conhecimentos científicos, com aqueles adquiridos pelo professor em 

sua experiência de vida e profissional. Considerando em especial um curso de 
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licenciatura em matemática, é preciso que além de dominar o conhecimento 

matemático, o futuro professor seja capaz de transformá-lo em conhecimento 

matemático escolar. Portanto, as “pesquisas vêm evidenciando a necessidade de que, 

em programas de formação, os conteúdos matemáticos sejam visitados e revisitados, 

mas é necessário pensar sob que olhar isso deveria acontecer” (NACARATO; PAIVA, 

2008, p. 14). 

Gatti (2010) que trata das características e problemas da formação de professores no 

Brasil aponta não terem ocorrido avanços significativos. A autora, ao analisar projetos 

pedagógicos de cursos de licenciatura de instituições públicas e privadas das cinco 

regiões do país, revela um panorama desolador quanto às condições dos cursos de 

formação de professores para a educação básica. 

A forte tradição disciplinar que marca entre nós a identidade docente e 
orienta os futuros professores em sua formação a se afinarem mais 
com as demandas provenientes da sua área específica de 
conhecimento do que com as demandas gerais da escola básica, leva 
não só as entidades profissionais como até as científicas a oporem 
resistências às soluções de caráter interdisciplinar para o currículo [...] 
(GATTI, 2010, p. 1375). 

Nesse contexto a reflexão sobre a prática é essencial para o desenvolvimento 

profissional dos futuros professores. Faz-se necessário, portanto, que os cursos de 

formação valorizem em seus licenciandos o pensamento crítico sobre as experiências 

vivenciadas, a reflexão sobre suas atitudes, além de contribuir para  a construção de 

sua identidade profissional que se desenvolve  ao longo de toda sua trajetória 

profissional. Desse modo terá impulso as discussões sobre a relevância da pesquisa-

reflexão na formação inicial de professores, como princípio formativo e científico capaz 

de promover a coerência entre a formação oferecida e a prática desejada para assim 

os professores exercerem a contento seu trabalho docente.  

Tendo esse ponto de partida, é preciso então, refletir sobre uma proposta de 

intervenção em um curso de licenciatura para analisar o conhecimento do grupo sobre 

equações diofantinas lineares, de modo a relacionar o conhecimento do conteúdo com 

o conhecimento pedagógico do conteúdo, sendo evidenciados para tanto as teorias 

de Shulman (1986), Duval (2011, 2012). 

A formação teórica, específica, que o futuro professor adquire na universidade se 

constitui o pilar central do processo de ensino e aprendizagem no momento de sua 

atuação (TARDIF, 2007). No entanto, é importante que ao longo de sua graduação o 
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licenciando entre em contato com experiências que permitam que estes saberes 

sejam mobilizados e possam adquirir significado. Portanto, é preciso, que se repense 

a formação dos professores, valorizando momentos de reflexão sobre a prática, 

mesmo durante as aulas de conteúdos específicos, para que o futuro professor possa 

(re) construir sua prática docente.  

Os estudos de Shulman (1986; 1987) apresentam uma base de conhecimentos para 

o ensino que se refere a um corpo de conhecimentos, concepções e disposições 

construídas em diferentes momentos, contextos e experiências vividas pelo futuro 

professor ao longo da sua trajetória pessoal, escolar, acadêmica e profissional. São 

justamente esses conhecimentos, concepções e disposições que dão forma à base 

de conhecimentos do futuro professor e, além de serem requeridos para o ensino, 

também influenciam e determinam a maneira como desempenhará suas funções nas 

situações de ensino e aprendizagem e no exercício da profissão docente. 

Shulman (1987) estabelece sete categorias de conhecimento de base para o ensino, 

contemplando o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico geral, o 

conhecimento curricular, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento 

dos alunos e de suas características, o conhecimento dos contextos educacionais e o 

conhecimento dos fins (MIZUKAMI, 2004). 

O autor destaca a singularidade do conhecimento pedagógico do conteúdo, também 

denominado de PCK (“Pedagogical Content Knowledge”) diante das outras 

categorias, ou seja, é o conhecimento especializado que o professor possui para 

ensinar determinado conteúdo, tornando-o mais compreensível ao aluno, sendo este 

conhecimento considerado típico do professor. Outra categoria que se destaca é o 

conhecimento do conteúdo que se relaciona com os conteúdos específicos da matéria 

que o professor leciona. 

Nesta pesquisa que se desenvolve com uma turma de licenciatura, serão 

consideradas duas categorias propostas por Shulman (1987): conhecimento do 

conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo. Assim, espera-se, investigar 

quais conhecimentos do conteúdo de EDL o grupo pesquisado possui e de que forma 

(re) constrói esse conhecimento pensando em uma realidade escolar. 

Como o conceito de equações diofantinas lineares será o eixo norteador desse 

trabalho, alguns aspectos das teorias de Duval (2011, 2012) serão necessários para 
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que essa pesquisa seja desenvolvida, sendo, portanto detalhado a seguir quais pontos 

de suas teorias serão utilizados. 

Duval (2011, 212) aponta que o sistema de representação semiótica é um processo 

constituído pelo emprego de signos para representar um determinado objeto 

matemático. Para o autor é preciso que busquemos várias formas de representar um 

objeto matemático em variados registros, pois desse modo o aluno consegue realizar 

uma boa representação do objeto. Para este pesquisador, aprender matemática está 

condicionado ao ato de representar, tratar e converter registros de representação 

semiótica num determinado nível cognitivo. Para Duval (2003) a abordagem cognitiva 

tem por finalidade, em seu início, procurar descrever o funcionamento cognitivo que 

possibilite ao aluno compreender, efetuar e controlar, ele próprio, a diversidade do 

fazer matemático (atividade matemática) que lhe é proposto em situação de 

aprendizagem. 

Na perspectiva de Duval (2003) a atividade matemática, em um processo de 

aprendizagem, exige a coordenação de pelo menos dois registros de representação. 

Em relação ao ensino de equações diofantinas lineares o sistema de representações 

permite incluir as linguagens numérica, algébrica, gráfica e natural. Conforme sugere 

Duval (2003), é através da mudança de registros de representação semióticos que 

diferentes conteúdos, envolvendo o mesmo tópico, podem ser desenvolvidos e 

possibilita assim a aprendizagem. Durante o processo de estudo dos objetos 

matemáticos deve ser dado ênfase a duas transformações de representação 

semiótica que são diferentes: os tratamentos e as conversões. Os tratamentos são 

procedimentos de justificação do objeto de estudo baseados em fenômenos 

congruentes, segundo os quais os registros permanecem num mesmo sistema de 

representação, seja através da escrita, de figuras, gráficos, diagramas, dentre outros; 

já a conversão é um processo de transformação de um tratamento em outro no qual 

há mudança de sistema de registro com a conservação da referência ao objeto 

estudado. 

As transformações de tratamento conservam o registro de partida e de chegada, não 

havendo mudanças de registros de representação no decorrer da atividade 

matemática. É o caso de classificar o crescimento, decrescimento de uma função 

polinomial do 1º grau a partir do valor do coeficiente angular, posicionamento da reta.  
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no gráfico ou pelo comportamento das variáveis; cujos valores numéricos podem 

dispostos em uma tabela ou por meio de pares ordenados. As transformações de 

conversão consistem em mudar o conteúdo da representação, mas conservando-se 

a referência aos mesmos objetos, como é o caso da representação gráfica da reta a 

partir da sua equação.  

Por entender que o licenciando durante sua formação inicial, desenvolve sua 

identidade profissional adquirindo a habilidade de pensar em uma futura prática em 

sala de aula, a teoria de Shulman (1987) será importante para analisar como esse 

licenciando relaciona o conteúdo aprendido no curso superior com a realidade 

docente. Para analisar como ele interage com o conhecimento de EDL utilizaremos a 

teoria das representações semióticas de Duval (2011, 2012), de modo a buscar meios 

que favoreçam o processo de aprendizagem num ambiente de formação inicial de 

professores. 

Não menos importante para essa pesquisa será tratar de modo formal o que se 

entende por equações diofantinas lineares e para tanto alguns autores e suas 

contribuições serão utilizados para sustentar o desenvolvimento do trabalho. 

Conforme Zehursen, Rakes e Meece (2005), o trabalho mais conhecido sobre este 

tema é o de Diofanto, a obra Arithmetica, que originalmente continha 13 livros, mas 

apenas 6 se preservaram. Trata-se de uma coleção de problemas resolvidos de 

aplicação de Álgebra. Milies e Coelho (2003) apontam que na Arithmetica, Diofante 

buscava encontrar as soluções inteiras ou racionais não negativas de equações 

indeterminadas, hoje conhecidas como equações diofantinas. 

O estudo de Equações Diofantinas Lineares permite que o contato com problemas 

desta área contribua para que o aluno desenvolva de modo criativo suas habilidades 

cognitivas, servindo também para o desenvolvimento de padrões e generalizações, já 

que para a resolução da fórmula geral de uma EDL, primeiramente o aluno necessita 

identificar uma solução particular. A partir desta solução particular dada por um par de 

coordenadas (x0, y0) é possível chegar a solução geral da EDL. No estudo de uma 

EDL surgem, então, três perguntas principais: 

i) A EDL tem solução? 

ii) Se sim, essas soluções são finitas ou infinitas? 

iii) Quais são essas soluções? 
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Ao realizar a busca de respostas para essas perguntas o aluno se depara com a 

necessidade de analisar e refletir sobre o caminho para resolver esse tipo de equação 

e para tanto surgem algumas informações importantes, como por exemplo, qual o 

formato de uma EDL e como saber se a mesma apresenta ou não solução. 

Uma EDL é uma equação do tipo ax + by = c, onde a, b e c são números inteiros 

dados e as soluções x e y procuradas, também pertencem ao conjunto Z. A seguinte 

proposição permeia este estudo: Uma Equação Diofantina Linear ax + by = c tem 

solução se, e somente se, d divide c, sendo d = mdc(a, b). 

Na ação de resolver uma equação deste tipo muitos conceitos básicos são 

trabalhados com os alunos, como o cálculo do máximo divisor comum (mdc), 

divisibilidade e também as discussões sobre as soluções de uma equação. Ressalta-

se que todos esses conceitos podem ser trabalhados em turmas de ensino 

fundamental ou médio, de forma que a ligação entre a matemática científica e escolar 

seja preservada. 

O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

Essa pesquisa é de natureza qualitativa tendo em vista a possibilidade de maior 

aproximação entre o pesquisador, o ambiente e a situação que será pesquisada, além 

de gerar um material rico em descrições (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

Além disso, a pesquisa terá características da engenharia didática. A Engenharia 

Didática pode ser utilizada em pesquisas que estudam os processos de ensino e 

aprendizagem de um dado conceito. Como em toda e qualquer metodologia de 

pesquisa, a Engenharia Didática também segue algumas fases, as quais são 

importantes e de extrema relevância quando o desejo é utilizá-la como referencial 

teórico-metodológico e ter êxito no estudo. 

Para Pais (2011), são elas: 1) análises preliminares; 2) concepção e análise à priori; 

3) aplicação de uma sequência didática e 4) análise à posteriori e a avaliação. Essas 

quatro fases distintas entre si, mas interligadas, são descritas também por Almouloud 

e Coutinho (2008), porém com diferentes denominações, a saber: 1) análises prévias; 

2) construção e análise à priori; 3) experimentação, análise à posteriori e validação. 

Com base nesta metodologia utilizaremos alguns instrumentos de produção de dados  

como: questionário, diário de bordo do pesquisador, recursos audiovisuais com suas 

respectivas transcrições e materiais impressos para serem aplicados aos 
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licenciandos. O questionário, padronizado com questões abertas e fechadas, tem 

como objetivo traçar o perfil dos alunos da disciplina de Teoria dos Números. As 

perguntas serão elaboradas com o intuito de analisar algumas questões relacionadas 

ao conteúdo de equações diofantinas lineares, bem como sua trajetória acadêmica. 

Essas questões visam identificar a relação dos participantes com o conteúdo e se 

conseguem visualizar a aplicação do conteúdo de EDL na educação básica. O 

questionário será respondido online e o teste inicial entregue aos licenciandos no 

primeiro encontro da realização da pesquisa devendo esse último ser respondido 

presencialmente e devolvido aos pesquisadores. 

Na análise dos dados iniciaremos pelo questionário, bem como o teste inicial, como 

forma de identificar os conhecimentos prévios dos licenciandos. Em seguida, serão 

reunidos os registros das observações, transcrições das aulas, respostas das 

atividades propostas, bem como os materiais impressos e utilizados pelos alunos com 

o objetivo de identificar os conhecimentos mobilizados nas discussões e as 

justificativas apresentadas por eles.  

Tais conhecimentos referem-se a aspectos próprios do conteúdo de EDL e aspectos 

relacionados aos saberes pedagógicos do conteúdo, analisando desse modo sua 

futura prática docente. 

A partir dos materiais coletados e usando como parâmetro as categorias do 

conhecimento estabelecidas por Shulman (1986), em especial o conhecimento do 

conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo, além do registro de 

representação semiótica de Duval (2011) serão estabelecidas categorias de análise 

no que tange ao conteúdo de EDL. 

Sobre o teste inicial podemos afirmar que permitirá estabelecermos uma comparação 

entre os saberes que os licenciandos conseguiam mobilizar em um primeiro contato 

sobre o conteúdo de EDL e como foram (re) construídos novos saberes a partir do 

desenvolvimento dos encontros e das intervenções realizadas pelos pesquisadores.  

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

A pesquisa com o objetivo de analisar os saberes de um grupo de licenciandos de 

matemática, a respeito do saber do conteúdo e pedagógico do conteúdo de EDL, visa 

buscar de que forma o saber científico interage com o saber escolar no ensino básico.  

Para tal os caminhos propostos via a engenharia didática visam fortalecer o percurso 
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dos pesquisadores à medida que suas fases permitem analisar previamente cada 

etapa da produção de dados, bem como verificar ao longo do caminho metodológico 

se as etapas previstas estão de fato ocorrendo e se há necessidade de se repensar 

em alguma das etapas.   

Esperamos que esta pesquisa propicie a construção de conhecimentos aos 

licenciandos no sentido que os saberes científicos e escolares possam se articular na 

formação inicial e desse modo provocar uma reflexão contínua sobre a formação 

científica em turmas de licenciatura, trabalhando-se de forma elementar sem perder a 

base científica.  
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A FUNÇÃO AFIM SIMPLES E POR PARTES E A FUNÇÃO RACIONAL NA 

MODELAGEM DE SITUAÇÕES REAIS 

Adriana Padua Lovatte29 

  Elvira Padua Lovatte30 

 
Resumo Os modelos matemáticos facilitam a explicação, estudo e entendimento de muitos problemas 
reais. Porém, estes problemas não se apresentam com fórmulas prontas. Dominar conceitos e 
resultados matemáticos é fundamental para construir um modelo teórico que mais se aproxime do 
problema real. O conceito de função, além das conexões internas à própria Matemática, desempenha 
papel importante para descrever o comportamento de fenômenos tanto do cotidiano, como de outras 
áreas do conhecimento, como a Física, Biologia ou Geografia. O ensino de funções deve ser utilizado 
para modelagem de problemas reais e deve explorar a potencialidade do modelo visando identificar as 
especificidades do problema e o modelo que melhor o descreve. Nas várias experiências em sala de 
aula é possível perceber que os alunos têm muita dificuldade em identificar qual tipo de função pode 
ser usado para representar a relação entre duas grandezas dadas. Sabe-se que parte desta dificuldade 
está relacionada ao fato deles não conhecerem as características próprias de cada modelo teórico. 
Acredita-se que é necessário resgatar a conceituação, juntamente com as aplicações e não priorizar 
apenas as manipulações algébricas por meio de decorebas algorítmicos. São apresentadas 4 situações 
cotidianas e para cada uma delas identificados e obtidos os modelos  algébricos que possibilitam 
estudá-las com mais propriedade. Também são apresentados os modelos gráficos obtidos no 
geogebra. O objetivo é apresentar e resolver problemas do mundo real por meio de funções dando 
ênfase as características que permitam a identificação do modelo apropriado. 
 
Palavras-chave: Funções, Aplicações, taxa de variação. 

 

No mundo real, muitos fenômenos podem ser melhor compreendidos quando 

modelados matematicamente. Na modelagem são usados muitos conceitos e 

recursos matemáticos. Dentre eles, o  conceito de função, além das conexões internas 

à própria Matemática, desempenha papel importante para descrever o 

comportamento de inúmeras situações. 

Para Duval, apud Pantoja, o sujeito só apreende um determinado conceito 

matemático quando consegue mobilizar simultaneamente ao menos dois registros de 

representação, ou seja, trocar espontaneamente de um registro de representação 

para outro. 

O modelo matemático dado por uma função pode ser representado por escrita 

algébrica, tabelas ou gráficos cartesianos. 

De acordo com Lima (1999):  

“... a fim de familiarizar gradativamente os alunos com o método matemático, 
dotá-los de habilidades para lidar desembaraçadamente com os mecanismos 
do cálculo e dar-lhes condições para mais tarde saberem utilizar seus 
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conhecimentos em situações da vida real, o ensino da Matemática deve 
abranger três componentes fundamentais, que chamaremos de 
Conceituação, Manipulação e Aplicações.” 

Neste trabalho, para cada aplicação real proposta, foi desenvolvido um estudo 

que pode ser abordado mais minuciosamente em sala de aula. Este estudo consistiu 

nos seguintes passos: 

• Inicialmente, o problema foi explorado para extrair as informações necessárias 

para responder a todos os questionamentos apresentados. Essa fase é conhecida 

como coleta de dados. Nas situações reais em que o aluno não tem afinidade com 

o problema, este passo teria que ser antecedido pelo estudo e entendimento do 

modelo real.  

• Em seguida, verificou-se a relação entre as grandezas. Nos exemplos 

apresentados foi possível verificar que a taxa de variação de uma grandeza em 

relação a outra era constante. Dessa forma, a função afim era indicada para 

modelar o problema. Essa fase é chamada de modelagem. Nela é fundamental 

que o conceito de função, em particular de função afim, esteja bem definido e 

entendido pelos alunos. 

• Finalmente são feitas manipulações algébricas no modelo para encontrar 

respostas para os questionamentos. Aproveitou-se para fazer a representação 

gráfica para intensificar compreensão do conceito matemático. 

Como reconhecer quando a relação entre duas grandezas pode ser dada 

algebricamente por uma função afim? Como escrever este modelo? O que caracteriza 

a função afim? 

A Função Afim 

Inúmeras situações reais são modeladas matematicamente pela relação  																																																														� � �� � �			        (1) 

Esta relação que expressa o comportamento da variável � em relação à variável � é chamada de função afim.  

Este tipo de função é usado, e somente pode ser usado, para modelar 

situações práticas nas quais a razão entre a variação de � e a variação de �, é sempre 

constante. No modelo dado na expressão (1), essa constante é representada pela 

letra �.  

Simbolicamente, a razão entre as variações das variáveis é dada: 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

105 
 

Δ�Δ� � � 

Esta razão, muitas vezes é chamada de taxa de variação de � em relação a �. 

Para que o modelo dado na expressão (1) seja conclusivo e possa auxiliar nos 

questionamentos relacionados ao modelo real, além de conhecer o valor de �, 

também é necessário calcular o valor de �. Para isso, é necessário que seja fornecido 

(coletado) uma condição inicial, isto é, precisa ser dado (obtido) o valor de y para 

algum valor de x. 

Aplicações Reais 

Neste trabalho foram exploradas as situações:: 

1 - Enchimento de um balde 

2 - Enchimento e esvaziamento de uma piscina; 

3 - Determinação do valor da conta de água  residencial aplicado por uma 

determinada empresa;  

4 - Cálculo da concentração de uma substância química em um determinado 

meio;   

Estas aplicações foram exploradas por meio da construção e utilização do 

modelo algébrico e também foram feitas representações gráficas utilizando o software 

geogebra. 

 Na seleção da função afim como modelo algébrico foi enfatizado a condição 

de taxa de variação constante. Sempre relembrando o porquê e como usar a função 

afim e suas combinações como ferramenta de modelagem. 

Descrição e desenvolvimento das aplicações 

Exemplo 1 - Enchimento de um balde – Uso de função afim 

Ao encher um balde de água de 20l (20 litros) usando uma torneira é possível 

perceber que a quantidade de água no balde irá aumentar com o tempo. 

Observando mais detalhadamente, o volume é uma função do tempo 

Na construção de um modelo teórico é importante simbolizar as grandezas. 

Normalmente isso é feito atribuindo uma letra a cada grandeza ou variável.  

Neste caso, suponha que:  

V : volume de água no balde  

t : tempo 
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A variação do volume em função do tempo pode ser representada 

simbolicamente por:  	 � 
��  
Para saber se a função afim podia ser utilizada para expressar a variação do 

volume foi necessário medir a vazão da torneira.  Observou-se um valor constante de 

5 l/min. Este valor representa a taxa de variação do volume em relação ao tempo e 

pode ser simbolizado por: 

                
���� � 5.  

Como essa taxa é constante, é possível afirmar que a função afim 	�� � 5� �� é indicada para modelar o volume como uma função do tempo. 

Para determinar o valor de � é necessário conhecer o volume em algum 

instante.  

Foi fácil verificar que no instante � � 0 havia 2 litros de água no balde. Esta 

informação pode ser representada por 	�0 � 2. 

Ao substituir este dado em 	�� � 5� � � obtem-se, 2 � 5.0 � � e � = 2. 

O modelo que representa o volume de água até o balde encher é dado por: 	�� � 5� � 2 

Este modelo pode ser usado para determinar o volume de água no instante 

desejado. Também pode ser utilizado para saber o instante em que o balde terá um 

volume V desejado. Isto é, em qual instante o balde terá, por exemplo, um volume de 

12 litros de água? 

Exemplo 2 - Enchimento de uma piscina – Uso de função afim por partes 

Neste modelo, necessitamos encher uma piscina de capacidade 10000 litros 

em que já se tem as seguintes informações: 

•  A piscina já tem uma quantidade de água inferior a 2000 l, mas não sabemos a 

quantidade exata.  

•  Há uma marca na piscina que indica quando ela tem 2000 l.  

• Para encher a piscina : 

o foi aberto o registro de entrada de água que despeja água a uma taxa 

constante de 20 litros por minuto (l/min).  

o por pressa, também foi usada uma mangueira com vazão constante de 5 

litros por minuto. (ao mesmo tempo que a torneira)  
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• Verificou-se que que depois de 30 minutos, a marca de 2000 l foi atingida.  

• No instante em que a piscina ficará cheia, registro e mangueira serão fechados. 

Foram feitos os questionamentos: 

Depois de quanto tempo a piscina ficará cheia? Quanto de água tinha na 

piscina no instante � = 0? 

Solução: ���� � 25 ( constante) 

Logo	: 	�� � 25� � � � =  ?????           Dado : 	�30 � 2000 

Logo : 2000 = 25.30 + �      → 									� = 1250. 

Modelo algébrico :  	�� � 25� � 1250        

Qual o tempo para encher a piscina?  

Se o volume V = 10000 litros, tem-se: 10000 � 25� � 125, portanto � = 350 minutos = 5 horas e 50 minutos. 

Este modelo foi mais explorado ao se fazer as seguintes hipóteses: 

• Depois de 10 horas contadas a partir do instante em que a piscina ficou cheia 

ocorreu um episódio indesejado que contaminou a água e por este motivo a 

piscina precisa ser esvaziada.  

•  Para esvaziar a piscina é aberto um registro que tem uma vazão de 50 l/min.  

E novos questionamentos foram propostos: o modelo inicial sofre alguma 

alteração? Por quê? 

Conclui-se que até o instante � = 350 minutos o modelo podia ser reutilizado. 

Posterior a este momento, considerando que a água não seria perdida, então o volume 

ficaria constante e igual a V(350) por dez horas consecutivas. Mas, a partir do instante � = 10h + 350 min = 950 min, era necessário determinar uma nova regra. Para isso, 

novamente verificou-se a taxa de variação do volume em função do tempo. Sabia-se 

que a agua saia da piscina a uma razão de 50 l/min então o volume diminuía a uma 

taxa constante de 50 l/min.  Neste caso, o valor de �	da função afim é � �	-50. 

Sendo assim, om modelo algébrico que expresse o volume de água na piscina 

desde o momento em que se começou a encher a piscina até o momento em que ela 

ficou vazia é dado pela seguinte função definida por partes:  
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	�� � � 25� � 1250				; 			0 � � � 35010000							; 									350 � � � 950																									!50� � 57500				; 			950 � � � �#  

 

A representação gráfica, obtida no geogebra, para este modelo é dada na figura 

1 

 
Figura 7 : Representação gráfica do volume da piscina em função do tempo 

Exemplo 3 - Valor da conta de água 

O DMAE – Departamento Municipal de água e esgoto de Uberlândia  

disponibiliza no seu site http://www.dmae.mg.gov.br/?pagina=Conteudo&id=999 

informações organizadas em uma na tabela que possibilitam determinar o valor da 

conta de água V em função da quantidade q de água consumida  em uma residência 

(categoria residencial). Os dados apresentados na tabela 1 foram extraídos 

diretamente do site da DMAE. 

Tabela 1 : Dados extraídos da página da DMAE 

Estrutura tarifária do DMAE - Categoria 

Consumo Preço 
De 0 a 10 tarifa mínima residencial R$ 

De 11 a 20 preço por m³ excedente R$ 1,19 
De 21 a 30 preço por m³ excedente R$ 1,36 
De 31 a 40 preço por m³ excedente R$ 1,88 
De 41 a 50 preço por m³ excedente R$ 3,24 
Acima de preço por m³ excedente R$ 4,03 
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Analisando a  tabela 1, sugeriu-se que para que as informações possibilitassem 

o cálculo da conta de água para qualquer faixa de consumo, sem causar nenhuma 

dúvida, que fossem feitas pequenas alterações nas faixas de consumo da tabela 1. 

Essas alterações são apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2 : Tabela 1 com pequenas alterações 

Estrutura tarifária do DMAE - Categoria 

Consumo $ %& Preço 
0 � $ � 10 tarifa mínima residencial R$ 
10 � $ � preço por m³ excedente R$ 1,19 

20	 � $ � preço por m³ excedente R$ 1,36 
30 � $ �  preço por m³ excedente R$ 1,88 
40 � $ � preço por m³ excedente R$ 3,24 $ > 50 preço por m³ excedente R$ 4,03 

Na primeira faixa de consumo, observou-se que o valor a ser pago independe 

do consumo. Dessa forma caso o consumo ' � 10 m3, então o consumidor pagará um 

valor fixo de R$ 15,51. 

Nas demais faixas, foi verificado que o valor por m3 era constante. 

Considerando que este valor representa a taxa de variação do valor da conta em 

relação ao consumo então, para cada faixa de consumo, o preço (() da conta pode 

ser representado por uma função afim. 

A seguir é apresentado o modelo algébrico obtido para esta situação: 

(�' �
)**
+
**, 15,51				; 			0 � ' � 1015,51 � �' ! 101,19 � 			1,19' � 4,32				; 									10 � ' � 20																									

			 (�20 � �' ! 201,36 � 1,36' � 0,21; 20 � ' � 30(�30 � �' ! 301,88 � 1,88' ! 15,39; 		30 � ' � 40(�40 � �' ! 403,24 � 3,24' ! 69,79; 40 � ' � 50(�50 � �' ! 504,03 � 4,03' ! 109,29; ' 1 50
 

A representação gráfica para este modelo, construída no geogebra, é 

apresentada na figura 2. 
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Figura 8: Representação gráfica do preço da conta de água em função do consumo 

Função racional utilizando função afim 

� Em muitas situações reais uma grandeza C pode ser expressada como a razão 

entre duas grandezas A e B.  

� Quando A e B tem taxa de variação constante, então podem ser modeladas por 

funções afins.  

� Sendo assim a grandeza C é representada por uma função racional envolvendo 

duas funções afins. O exemplo contextualiza esta situação. 

Exemplo 4 -  Concentração de uma determinada substância em um 

determinado meio 

Este é um modelo que envolve a razão entre duas funções afins. 

Um tanque contém 5.000 litros de água pura. Água salgada contendo 30 g de 

sal por litro de água é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 25 L/min.  

Qual a concentração de sal depois de t minutos (em gramas por litro)?  

A concentração de uma determinada substância é dada pela razão entre a sua 

quantidade e o volume que ela ocupa. Uma forma mais compacta de escrever esta 

informação é:  

Concentração � 	 Quantidade	da	substância	Volume	  

Para criar o modelo, precisa simbolizar as grandezas envolvidas. Sejam então: � ∶	 tempo , medido em minuto (m); F�� : Quantidade de sal no tanque no instante t, medida em grama (g); 	�� : Volume da mistura (água + sal) no tanque em t, medido em litros (l); G�� : Concentração de sal no instante t, medida em gramas por litro (g/l); 
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A coleta de dados é uma fase importantíssima, pois é necessário saber quais 

dados precisam ser coletados e como fazer a coleta. Foi verificado que inicialmente 

havia 5000 l de água pura no tanque. Esta informação pode ser simbolizada por: 

 	�0 = 5000 e Q�0 = 0 

Para determinar o volume de mistura no tanque foi necessário verificar se o 

fluxo da mistura era constante ou variável. Como foi verificado que água salgada 

estava sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa constante de 25 l/min. 

Essa variação constante do volume em relação ao tempo garante que é possível 

representar a variação do volume em função do tempo utilizando a função afim: 	�� � 25� � � 

Usando o dado : 	�0 � 5000  

Obtém-se : 		�� � 25� � 5000 

Para determinar a quantidade de sal na mistura, é necessário analisar a 

variação da quantidade de sal em relação ao tempo. Na exploração do modelo real foi 

verificado que água salgada contendo 30 g de sal por litro de água era bombeada para 

dentro do tanque a uma taxa de 25 l/min. Estas informações podem ser usadas para 

determinar a variação da massa. A seguir é simbolizado o uso dessas informações:  HIJKL M NOLKPQR = 
SOIJK	PQR = 

�T��       (constante) 

Utilizando-se: ΔFΔ� � 750 F�0 � 0 											 
Obtém-se: F�� � 750� 
A figura 3 representa graficamente o comportamento do volume da mistura no 

tanque e da quantidade de sal na mistura. Fazendo o estudo gráfico, verifica-se que 

tanto o volume da mistura quanto a quantidade de sal aumentam com o tempo, porém 

a quantidade de sal aumenta muito mais rápido que o volume. Será que haverá um 

instante em que a quantidade de sal tenderá a um equilíbrio ou a mistura ficará cada 

vez mais salgada, podendo chegar um instante que haverá apenas sal no tanque? 
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Figura 9: Gráficos do volume V da mistura no tanque e da quantidade Q de sal na mistura 

Conhecendo as relações que medem o volume da mistura e a quantidade de 

sal na mistura é possível determinar a concentração utilizando a relação: 

Concentração � 	FUVW�XYV	YZ	[V\Volume	  

Dessa forma, obteve-se: 

G�� � 750�25� � 5000 � 30�� � 200 

A concentração de sal na mistura é representada graficamente na figura 4 dada 

a seguir. 

 
Figura 10: Representação gráfica da concentração de sal na mistura 
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Em relação ao gráfico, foram feitos os seguintes questionamentos? 

O gráfico de G tem um formato diferente, não é uma semirreta. Por quê? Este 

questionamento foi feito e conclui-se que não se tratava de uma função afim. 

Será que esta curva cresce para sempre? Será que a concentração de sal 

tende a se estabilizar com o tempo? Muitos alunos disseram que a concentração é 

sempre menor que 20 g/l. Realizou-se o estudo algébrico e concluiu-se que a 

concentração tende a 30 g/l. 

Conclusão: 

 A função afim é uma das primeiras funções vistas pelo aluno, mas quando 

aplicar o modelo a um problema real, é de grande dificuldade muitos deles. Desta 

forma, percebeu-se que a proposta deste trabalho foi muito proveitosa. Enfatizou-se 

que para modelar um problema real com função afim, a primeira observação é que a 

taxa de variação é constante. 

 Observou-se também que os problemas reais em que a taxa de variação é 

constante em intervalos, podem ser modelados, escrevendo uma função por partes, 

onde em cada intervalo tem uma condição que é descrita por uma função afim. 

A razão entre funções afins tenderá a um valor real sempre que a variável 

independente tender a um valor muito grande.  

Conclui-se que a função afim é muito utilizada em problemas do dia a dia.  
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PROJETO GIRASSOL: ESTUDANDO ESTATÍSTICA 

Marcela Silva de Oliveira31 

  
Resumo: A utilização de técnicas alternativas para o ensino da matemática pode auxiliar na aprendizagem 
dos alunos. Sendo assim, buscamos uma alternativa para que o conteúdo de estatística fizesse parte do 
cotidiano do aluno. O Projeto Girassol teve como objetivo plantar girassóis e realizar uma determinada coleta 
de dados para posteriormente serem avaliados estatisticamente. Junto com o professor responsável pela 
disciplina de matemática o trabalho foi iniciado em sala de aula, onde foram lecionadas aulas sobre o conteúdo 
de estatística: média, moda, mediana, desvio padrão e variância. Com o apoio da escola, um espaço foi 
disponibilizado para iniciar o plantio das sementes de girassol, um ambiente aberto.  No decorrer do 
desenvolvimento das plantas os alunos passaram a realizar medições uma vez por semana. Foram tomadas 
as medidas do caule, folhas e o número total de folhas. Por serem realizadas semanalmente, os dados 
coletados pelos alunos podem ser utilizados para aplicação do conhecimento e para a representação gráfica 
dos dados. 

 
Palavras Chaves: Estatística. Espaço não-formal. Ensino-aprendizagem  
 
 

INTRODUÇÃO 

O ensino-aprendizagem nas aulas de matemática, atuam de forma tradicional 

onde o professor é ativo do conhecimento e os alunos são os receptores do saber 

passado pelo professor. Freire (1979) relata que “o professor ainda é um ser superior 

que ensina a ignorantes. [...] O educando recebe passivamente os conhecimentos, 

tornando-se um depósito do educador”. Esse modelo de educação relatado por Freire 

na década de 70, é ainda o principal método de ensino nas escolas. Apesar de comum 

essa tendência, atualmente novas áreas e outras modalidades de ensino vem se 

mostrando relevantes para o processo de aprendizagem. Junto essa tendência, o 

professor acredita que o aluno só aprende o conteúdo de matemática através da 

memorização de fatos, regras ou princípios transmitidos pelo professor, sendo que a 

repetição árdua de exercícios também é uma das práticas evidentes daquele que 

considera que os alunos aprendem somente construindo os conceitos a partir de 

atividades repetitivas, dentro da sala de aula para melhor fixação dos conteúdos.  

Entre as diferentes formas para a melhoria de ensino-aprendizagem, têm-se a 

modalidade de espaço não-formal. O conceito de educação formal é feito de forma 

que o indivíduo aprende dentro da sala de aula, com conteúdos elaborados 

antecipadamente. Já a utilização de espaço não-formal, os indivíduos aprendem a 

                                            
31 Graduanda em Licenciatura de Matemática. Universidade Federal do Espirito Santo.  
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partir de ações vivenciadas do cotidiano, durante seu processo de compartilhamento 

de experiências da família, do bairro, com amigos e outros. Estes processos são 

carregados de valores, culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados 

(Ghon, 2006).  

Além disso, Gadotti (P.02, 2005) relata que 

“a educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada 
principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz 
educacional centralizada como o currículo, com estruturas hierárquicas e 
burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores dos 
ministérios da educação. ” 

Sendo assim, a educação formal é aquela em que os alunos passam horas e 

horas do seu dia dentro da uma sala de aula, onde o professor (a) ensina o conteúdo 

de acordo com o currículo que cada estado oferece. Pode-se notável que toda 

educação é, de certa forma, educação formal, no sentido de ser premeditado, e ainda, 

o espaço da escola é marcado pela formalidade, pela regularidade, pela continuidade 

(Gadotti, 2005). E ainda, LEBÀNEO (1985, P. 19) menciona no texto do Fiorcntini que 

“ a escola cumpre junções que lhe são dadas pela sociedade que, por sua 
vez, apresenta-se constituída por classes sociais com interesses antagónicos 
Fica claro, portanto, que o modo como os professores realizam seu trabalho, 
selecionam e organizam os conteúdos escolares, ou escolhem as técnicas 
de ensino e a avaliação, tem a ver com pressupostos teórico metodológicas, 
explicita ou implicitamente.”  

Já a educação não-formal, oferece aos alunos o aprendizado da matéria fora 

do padrão, mostrando que o conteúdo dado pode ser elaborado não apenas na sala 

de aula, mas em diferentes setores da sociedade. Sendo assim não precisam 

necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico do currículo, pois 

educação não-formal deve ser flexível tanto em relação ao tempo quanto em relação 

à criação e recriação dos seus múltiplos espaços. Com isso a socialização e o 

aprendizado de cada indivíduo é angariado de diferentes formas, podendo cada aluno 

compreender o mesmo conteúdo de forma distinta e assim levantando inúmeras 

opiniões. Portanto, o ensino não-formal aliado à matemática é uma importante 

ferramenta para facilitar a aprendizagem dos alunos, nas diferentes áreas de ensino 

e pesquisa desta área do conhecimento, que na qual é considerada uma das mais 

difíceis pelos alunos. 

De acordo com o Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio (PCNEM, p. 

78, 2002) “o ensino da Matemática pode contribuir para que os alunos desenvolvam 

habilidades relacionadas à representação, compreensão, comunicação, investigação 
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e à contextualização sociocultural”. Visto que a utilização de aulas em espaços não-

formais contribui muito para a comunicação de professor/aluno e aluno/aluno, além 

de que, este tipo de ensino proporciona aos alunos um maior interesse na busca e 

investigação do conhecimento. Além disso, o PCNEM (p. 78, 2006) relata que o estudo 

da estatística proporciona desenvolver a aprendizagem de criação de perguntas que 

podem ser respondidas com uma coleta de dados, organização e representação 

gráfica. E é ainda durando o ensino médio que os alunos devem desenvolver 

habilidades que foram assimiladas no ensino fundamental, no que se refere a 

aprendizagem de coleta de dados, à organizações e representação dos dados 

coletados.  

Lopes (P. 58, 2008) confirma ainda que é  

“essencial para formação de nossos alunos o desenvolvimento de atividades 
estatísticas que partam sempre de uma problematização, pois assim como 
os conceitos matemáticos, os estatísticos também devem estar inseridos em 
situações vinculadas ao cotidiano deles.” 

Assim é importante que os alunos, possam vivenciar com problemas diversos 

do mundo real e que tenham oportunidade de escolherem suas próprias estratégias 

para solucioná-los. Portanto, os trabalhos desenvolvidos de estatística em sala de 

aula ou fora da mesma, deve ter temas que possam ser abordados acordo com os 

alunos vivenciam, assim as atividades podem ser de grande contribuição para a 

compreensão dos conteúdos.  

Diante disso, métodos alternativos para o ensino de matemática em suas 

diversas áreas, são fundamentais para o estímulo do aluno no processo de 

aprendizagem dos alunos. Além disso, Lopes cita que 

“[...] o trabalho com estatística e probabilidade torna-se relevante ao 
possibilitar ao estudante desenvolver a capacidade de coletar, organizar, 
interpretar e comparar dados para obter e fundamentar conclusões, que é a 
grande base do desempenho de uma atitude científica. Esses temas são 
essenciais na educação para a cidadania, uma vez que possibilitam o 
desenvolvimento de uma análise crítica sob diferentes aspectos científicos, 
tecnológicos e/ou sociais.” 

 Sendo assim, o objetivo do presente trabalho, foi aplicar uma diferente técnica 

de ensino nas aulas de matemática, abordando o conteúdo de estátistica, para alunos 

do ensino médio de uma escola estadual, em um distrito agrário de Alegre no Espirito 

Santo.  
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MATERIAL E MÉTODOS  

O Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem 

como objetivo, oferecer bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos 

presenciais de licenciatura, na qual deve se dedicar a estágio nas escolas públicas e 

que, quando graduados, se comprometam com o preenchimento do magistério na 

rede pública. Além de, antecipar uma ligação entre os futuros mestres e as salas de 

aula da rede pública de educação, contribui para uma combinação de teoria e prática 

necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 

nos cursos de licenciatura. (CAPES, 2016) 

Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior, 

por meio das licenciaturas, a escola e os sistemas estaduais e municipais. Além disso, 

o projeto PIBID deve incluir o desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho 

coletivo, interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o processo de 

ensino-aprendizagem (CAPES, 2016). E ainda de acordo com a Portaria nº 46, art. 

22, inciso três alega que é dever dos Sistemas de Ensino de Educação Básica 

“garantir que as escolas apoiadas possuam as condições mínimas para o 
funcionamento do PIBID, tais como: espaço para realização das atividades, 
estudantes a serem atendidos e profissionais para prestar apoio para o 
desenvolvimento do projeto na sistematização, registro e acompanhamento 
das ações na escola.”  

Portanto a criação deste trabalho juntamente com o Programa de Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), intitulado Projeto Girassol, desenvolvido na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sirena Rezende Fonseca, em Celina 

um distrito do município de Alegre, ES. O Projeto Girassol foi aplicado na disciplina de 

matemática, e teve como objetivo auxiliar os alunos no 3º ano do ensino médio, em 

um período de 4 meses antes de ser finalizado o ano letivo, no conteúdo de estatística. 

De acordo com o PCNEM (2006), o estudo da estatística viabiliza a 

aprendizagem da formulação de perguntas que podem ser respondidas com uma 

coleta de dados, organização e representação gráfica dos dados. Sendo assim, os 

temas abordados dentro desta área de conhecimento da estatística foram: média, 

moda, mediana, desvio padrão e variância.  

O Projeto Girassol iniciou-se com o professor introduzindo o conteúdo de 

estatística na sala de aula, de forma tradicional. Após o conteúdo dado, a turma foi 

conduzia a um espaço não-formal onde foram divididos em 8 grupos, contendo três 
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alunos cada um. Sendo assim, os grupos que foram formados no espaço não-formal, 

puderam averiguar o espaço que seria realizado o projeto, na qual ocorrerá em um 

jardim disponibilizado pela escola, em um ambiente aberto, podendo receber luz solar 

e chuva.  

Com isso, foi entregue aos alunos sementes de girassol e adubo. No espaço 

não-formal utilizado, cada aluno ficou responsável por preparar as covas onde seriam 

plantadas as sementes (FIG. 1). Cada aluno recebeu 9 sementes, podendo plantar 3 

vezes e colocando 3 sementes em cada cova. Portanto, poderíamos ter no final 27 

girassóis, se todas sementes germinassem adequadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A quantidade de adubo foi colocada da seguinte maneira: o primeiro grupo, 

iniciado pelo PIBID começou o trabalho sem adubo (9x0), no segundo grupo foi 

adicionado 9 (9x1) copos (200ml), o terceiro grupo (9x2) 18 copos de adubo, o quarto 

grupo (9x3) 27 copos de adubo, até o último grupo contendo (9x8) 72 copos de adubo. 

Como a quantidade de adubo é diferente entre os grupos, espera-se que o 

crescimento das plantas tenha resultados distintos. Além disso, para a escolha da 

quantidade de adubo procuramos encontrar uma porção (200ml) que não fosse 

pequena e nem grande, para que ao longo das semanas fosse possível observar o 

crescimento e decrescimento da planta. 

A partir do desenvolvimento das plantas, os alunos passaram a realizar 

medições, uma vez por semana, todas as sextas-feiras, quando sucedia a aula de 

matemática, e ainda proporcionavamos régua e trena para a realização das anotações 

necessárias (FIG. 2).  

 

 

Figura 11: Início do preparo das covas. 
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Foram tomadas as medidas do comprimento em centímetros do caule, folhas 

(cm) e a quantidade total de folhas. Assim, os dados coletados foram utilizados para 

aplicação no conteúdo de estatística e para a representação gráfica dos dados ao 

longo das semanas avaliadas. Com isso, os alunos calcularam primeiro a média, 

moda e mediana do comprimento da planta, comprimento do caule e da quantidade 

de folhas que sobreviveram durante cada semana.  

No grupo 3 (FIG. 3), por exemplo, as plantas P3 e P9 não germinaram, 

consequentemente os valores da media, moda e mediana ficaram menores em 

relação ao grupo 7 (FIG. 4), onde a taxa de geminação foi de 100%. Porém, é notável 

que foi o último grupo que se pode verificar um crescimento mais significante, sendo 

que um dos fatores deste crescimento foi a grande quantidade de adubo. (FIG. 5) 

 
Figura 14: Dados do grupo 3 

 

 

 

Figura 12 Três semanas após a germinação dos girassóis 

Figura 13: Dados do grupo 7 
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O gráfico (FIG. 6) representa a 

média do comprimento dos girassóis de cada grupo nas semanas que coletaram as 

medidas, nesta etapa os alunos conseguiram observar que quanto maior for a 

quantidade de adubo no iniciar do plantio maior será o crescimento (cm) das plantas. 
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Figura 16: Crescimento médio das plantas de cada grupo. 

Figura 15: Dados do grupo 8 
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CONSIDERAÇÃO FINAL 

Neste projeto, os resultados são preliminares, pois queremos encontrar 

informações que possa nos mostrar quão grande ou pequena foi o ensino 

aprendizagem dos alunos no conteúdo de estatística junto com o Projeto Girassol. 

Mas, ao acompanhar a turma durante o ano letivo através das atividades realizadas 

pelo PIBID, foi perceptível a participação dos estudantes na execução desse trabalho 

e que os mesmos compreenderam os conceitos e a forma de analisar todos os dados, 

pois conseguiram realizar as medições e calcular os dados corretamente.  

Além disso, o professor responsável pela turma notou que o projeto Girassol 

despertou o interesse dos alunos pelo conteúdo de matemática, observou ainda, que 

os alunos que tinham dificuldades e não se interessavam pela matéria começaram a 

participar com o início do projeto, com muito entusiasmo.  

Foi notado também que os alunos apresentaram melhoras nas notas da 

disciplina. Assim o Projeto Girassol vem para ajudar os alunos no conteúdo de 

estatística, mostrar que está presente em seu dia-a-dia, de encorajar professores para 

trabalhar em espaços não-formais para o ensino-aprendizagem e mostrar que esse 

projeto pode ser realizado, haja vista que no ambiente educacional proposto há uma 

cooperação entre professor, aluno e a escola. 
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EXPLORANDO ÁREA E PERÍMETRO COM MATERIAIS MANIPULATIVOS: 

UMA EXPERIÊNCIA COM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Karla de Almeida Brandão32 

 Maria Auxiliadora Vilela Paiva33 

 Organdi Mongin Rovetta34 

 

Resumo O trabalho visa apresentar a experiência de um dos encontros do curso de extensão sobre 
Grandezas e Medidas, que fez parte da produção de dados de uma pesquisa na linha de formação de 
professores. O curso, realizado no período de julho a setembro de 2016, foi direcionado a professores 
do ensino fundamental I da rede municipal de ensino de Marataízes-ES. O principal objetivo deste texto 
é destacar algumas potencialidades do encontro que explorou conceitos de área e perímetro com a 
utilização de materiais manipulativos. Nos embasamos nos trabalhos de Schulman e Ball sobre a base 
do conhecimentos para o ensino, e em Baltar e Lima no que tange à discussão conceitual de Grandezas 
e Medidas.  As atividades e discussões realizadas pelos professores evidenciaram reconstruções de 
saberes relacionados tanto a fatores conceituais de grandezas e medidas, como ao fazer em sala de 
aula.  Observamos também que a troca de experiência mobilizou os saberes dos professores e permitiu 
que cada um colaborasse para a aprendizagem do outro.  Destacamos ainda que, num processo de 
formação continuada, as interações e as experiências vivenciadas e socializadas pelos participantes 
são instrumentos valiosos na busca de significados aos conceitos trabalhados, o que propiciará 
mudanças na prática docente.  
 
Palavras-chave: Saberes docentes. Materiais manipulativos.  Grandezas e medidas. Área e perímetro.  
 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é parte de uma pesquisa na linha de formação de 

professores que ensinam Matemática que versa sobre episódios do curso de extensão 

trabalhado com professores da rede municipal de ensino de Marataízes, município 

localizado na região sul do estado do Espírito Santo-Brasil. O curso, intitulado 

“GRANDEZAS E MEDIDAS: possibilidades de ações em sala de aula do ensino 

fundamental”, ocorreu de julho à setembro de 2016, com cinco encontros presenciais 

e dez semanas de atividades no ambiente virtual de aprendizagem.  

Pesquisas como a de Moroquio (2014) e de Silva (2010) mostram como a 

integração de professores em torno de uma problemática comum propicia a 

construção de saberes de conteúdo e pedagógicos do conteúdo.  Silva (2010) realizou 
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momentos de estudos com licenciandos de Pedagogia e de Matemática para partilhar 

produções e propiciar a construção e a troca de conhecimentos, a partir do modelo 

proposto por Lee Shulman (1986) sobre a base do conhecimento do professor e suas 

três vertentes: conhecimento pedagógico geral, conhecimento do conteúdo e 

conhecimento pedagógico do conteúdo. A pesquisa revelou que as interações em 

grupo propiciaram a ruptura de preconceitos relacionados ao conhecimento 

pedagógico e ao conhecimento do conteúdo, bem como a conscientização sobre a 

necessidade desses conhecimentos na formação inicial e o desenvolvimento do 

conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Esses estudos nos deram a certeza de que uma pesquisa sobre o saberes 

docentes relacionadas aos conceitos de Grandezas e Medidas, por meio de uma 

intervenção pedagógica, reunindo na reflexão professores de Matemática e com 

formação em Pedagogia era o caminho a percorrer.  

Dessa forma, neste artigo, nos centraremos no trabalho desenvolvido em um 

dos encontros da formação, e temos como objetivo destacar as potencialidades do 

uso de alguns materiais manipulativos para explorar conceitos de área e perímetro.  

Nele discutimos sobre o uso de materiais manipulativos no ensino dos conceitos das 

Grandezas área e perímetro, uma vez que esses são recursos que potencializam o 

trabalho do professor, facilitando o processo de ensino e aprendizagem e 

consequentemente mudanças em sua prática docente. 

 Percebe-se que o processo de ensino e aprendizagem desse eixo temático 

mostra ausência da abordagem de conceitos relacionados a esse tema nos anos 

inicias ou, quando trabalhado, esse tópico geralmente é desenvolvido de forma 

superficial, generalizada, descontextualizada e fragmentada. Outro fator preocupante 

diz respeito à formação inicial dos professores que, em geral, não discute esses 

conceitos do ponto de vista científico relacionando-os à prática docente. 

 REFLEXÕES TEÓRICAS  

De acordo com Gatti (2008), as formações continuadas surgiram pela 

necessidade da renovação e da atualização dos profissionais da educação devido aos 

novos contextos históricos presentes na sociedade contemporânea. 

Segundo Freire (1996), a formação docente deve caminhar ao lado da reflexão 

crítica sobre a prática educativa e em favor de uma educação libertadora, igualitária e 
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emancipatória. Assim, desenvolvemos uma proposta de formação continuada na 

perspectiva do fazer com, e não apenas do fazer para, por acreditarmos que trabalhar 

colaborativamente seja uma excelente estratégia de trabalho no campo educacional.  

Acreditamos, assim como Freire, que esse processo de “fazer e refletir” eleva 

o pensamento humano e o torna sujeito ativo na construção do conhecimento, o que 

pode gerar ações transformadoras. “Por isso é que na formação dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente 

a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (FREIRE, 

1996, p. 39) 

Na linha dos saberes da docência, Shulman (1986) desenvolveu estudos 

relacionados à base conceitual de conhecimentos necessários aos professores, com 

um olhar voltado para o ensino. Ele acredita que a prática educativa deve estar 

embasada em determinados conhecimentos, que servirão como alicerces para a 

construção de um saber necessário ao exercício dessa profissão. Assim, desenvolveu 

algumas categorias para caracterizar o conhecimento necessário aos professores: 

conhecimento pedagógico geral, dos estudantes e suas características, conhecimento 

de contextos educacionais, de fins educacionais, do conteúdo, curricular e 

conhecimento pedagógico do conteúdo. Este último é o mais importante para nossa 

pesquisa (SHULMAN, 1986). 

Segundo Shulman (1986), o conhecimento pedagógico do conteúdo está 

diretamente relacionado aos processos de ensino e aprendizagem. É um 

conhecimento próprio para a profissão docente e contempla as mais diversas 

interpretações e analogias elaboradas pelos professores para que o aluno 

compreenda o conteúdo. Isso inclui as escolhas metodológicas e os recursos a serem 

utilizados para tornar o conhecimento mais acessível e compreensível. 

Ball (2008) corrobora com as ideias de Shulman ao afirmar que o trabalho 

realizado pelos professores é distinto de qualquer outra profissão e requer um 

raciocínio que a maioria dos outros profissionais não precisa ter. Ensinar requer que 

o professor não apenas identifique o erro, mas sim descubra a origem desse erro 

(BALL et al., 2008). Esse tipo de trabalho requer uma habilidade que Ball chama de 

conhecimento do conteúdo especializado. 
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Focamos nos saberes relacionados aos conceitos de Grandezas e Medidas 

apoiados nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, os quais afirmam que é 

preciso trabalhar esse conteúdo na sala de aula porque o aluno mantém contato com 

Grandezas e Medidas de naturezas diversas em seu cotidiano e pela necessidade de 

compará-las ou medi-las (BRASIL, 1997). 

Segundo Lima e Bellemain (2010), há três motivos para incluir os conteúdos de 

Grandezas e Medidas nos anos iniciais do ensino fundamental: sua presença nas 

práticas sociais; sua conexão com outras disciplinas; e suas articulações internas com 

outros campos da matemática.  

Perez (2010) denomina grandeza como tudo que pode ser medido, enquanto 

medir é a ação de associar valores numéricos às grandezas por meio de instrumentos 

e o ato de medir é baseado em comparações entre grandezas da mesma espécie 

adotando unidades. Isto é, “obtendo-se a quantidade de vezes que esta unidade cabe 

na grandeza a ser medida; [...] o valor numérico atribuído é correspondente ao número 

de vezes que a grandeza é maior ou menor que a unidade” (PEREZ, 2010, p. 42). 

Outra definição para o termo medir, de acordo com Lima e Bellemain (2010), 

seria: “Medir uma Grandeza é atribuir um número a esta Grandeza. A medição de uma 

grandeza pode ser realizada em um objeto, em um fenômeno, ou ser efetuada em 

representações gráficas de objetos.” (LIMA E BELLEMAIN, 2010, p. 178). 

As primeiras unidades de medidas adotadas pela humanidade tomavam como 

referência partes do corpo, como pés, polegadas, passos etc. Essas unidades 

causavam certa confusão na comunicação entre os povos, pois não havia uma 

unidade padrão. Desta forma, é inegável a necessidade de desenvolver uma unidade 

de medida padronizada para facilitar a comunicação social. Assim, entendemos por 

unidade de medida como especificidade em “Estabelecer um estalão único de 

comparação para todas as grandezas da mesma espécie; esse estalão chama-se 

unidade de medida da grandeza de que se trata – é, por exemplo, o centímetro para 

os comprimentos, o grama-peso para os pesos [...].” (CARAÇA, 2003, p. 30). 

Em nossos estudos, priorizamos o trabalho com as grandezas área e 

comprimento, em particular a relação entre área e perímetro, cujos estudos de Ferreira 

(2010), Lima e Bellemain (2010), Bellemain e Lima (2002) e Baltar (1996) apontam 
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para uma grande incidência de alunos com dificuldades conceituais, principalmente 

dificuldades em dissociar esses dois conceitos.  

No que concerne ao ensino dos conceitos de área, Baltar (1996) em sua 

pesquisa com alunos franceses descobriu que determinados alunos desenvolvem 

duas concepções sobre essa grandeza, uma numérica e outra geométrica. Mas 

observou que nem sempre essas duas concepções são articuladas, o que provocava 

grandes confusões conceituais. 

Por sua vez, o ensino de perímetro também tem suas limitações. Ao fazer uma 

análise de quatro coleções de livros didáticos para o 4º ano do ensino fundamental, 

Barbosa (2002) verificou que a abordagem do conceito de perímetro geralmente fica 

restrita à “soma dos lados” de uma região (um número) e não ao comprimento do 

contorno de uma região. Não obstante, o termo perímetro é facilmente confundido 

com área, ou, quando se faz essa distinção, dificilmente percebe-se nos dois 

conceitos uma relação dissociável. 

Em virtude das dificuldades apresentadas por alunos, Baltar (1996) apresentou 

quatro pontos de vistas para diferenciar área e perímetro: Topológico, segundo o 

qual os conceitos de área e de perímetro correspondem a objetos geométricos 

distintos; Dimensional, evidencia que uma superfície e seu contorno são objetos 

matemáticos de naturezas distintas no que diz respeito às dimensões; 

Computacional, que corresponde à aquisição das fórmulas de área e perímetro de 

figuras usuais; Variacional, que consiste na aceitação de que área e perímetro não 

variam necessariamente no mesmo sentido.  

A partir dessas reflexões iniciamos o planejamento cuidadoso da formação. 

A PROPOSTA DE FORMAÇÃO  

O Instituto Federal do Espírito Santo - em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Marataízes - ofertou um curso de extensão aos professores desse município. O 

curso foi ministrado pelas professoras Karla de Almeida Brandão e Organdi Mongin 

Rovetta, e coordenado pela Professora Dra.  Maria Auxiliadora Vilela Paiva.  

A carga horária do curso foi de 80 horas, sendo 20 horas presenciais e 60 horas 

não presenciais. Ocorreram cinco encontros presenciais numa Escola Municipal de 

Ensino Fundamental. Como supracitado, o tema da formação foi: “GRANDEZAS E 

MEDIDAS: possibilidades de ações em sala de aula do ensino fundamental”. 
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O quadro 1 apresenta o detalhamento das atividades realizadas durante o 

curso, bem como os responsáveis por cada ação executada: 

Quadro 1 - Detalhamento das atividades executadas 

Identificação das 
atividades executadas 

Descrição das atividades executadas 
Responsável(is) 
pela execução 

Planejamento das tarefas 
e atividades do curso 

Reuniões de Planejamento: 

2 iniciais e 1 antes de cada encontro 

presencial, em um total de 6 reuniões com a equipe 

executora. 

Discussões de fundamentação teórica e 

planejamento de atividades por encontro. 

Coordenador; 
Professores  

Design 
 

Elaboração da sala no 
Moodle 

Confecção da sala após planejamento conjunto Coordenador e 
Designer 

Atividades no ambiente 
virtual  

10 semanas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Fóruns de discussão e interação versando sobre 

os tópicos tratados nos encontro e leituras de 

embasamento teórico e complementares.  

Alunos e 
Professores e 
Coordenador 

Encontros presenciais  5 Encontros presenciais:  

Metodologia de Resolução de Problemas. 

Atividades práticas e investigativas, seguidas de 

discussão no coletivo. 

Alunos e 
professores  

Apresentação dos relatos 
de experiência com Roda 

de Conversa 

Finalização do Curso com objetivo de avaliação Coordenador, 
professores e 

alunos 

Fonte: Acervo das autoras 

EXPLORANDO ÁREA E PERÍMETRO: CONCEITOS E APRENDIZAGENS 

A proposta para o encontro foi discutir sobre o uso de materiais manipulativos 

no ensino dos conceitos das Grandezas área e perímetro, uma vez que esses são 

recursos que potencializam o trabalho do professor, facilitando o processo de ensino 

e aprendizagem e consequentemente mudanças em sua prática docente.  

Levamos alguns materiais manipulativos como material dourado, 

representações de sólidos geométricos em cascas, geoplano, dentre outros. 

Incialmente, deixamos que os professores explorassem e manuseassem esses 

materiais livremente, afinal, para muitos, era o primeiro contato com esses materiais.  

Escolhemos explorar dois materiais manipulativos: tangram e geoplano.  
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Para trabalho com o tangram, cada cursista recebeu um papel com o formato 

de um quadrado de lado medindo 10 cm e, a partir das orientações sobre as maneiras 

de dobrar, foram construindo o tangram. Ressaltamos que a construção é importante, 

pois por meio dela é possível explorar diversos conceitos matemáticos envolvidos 

nesse processo.   

Ao explorarmos o uso do tangram com algumas atividades, discutimos sobre a 

variedade de conteúdos para abordar com o material, em especial as relações entre 

área e perímetro. Dessa forma, foi possível realizar discussões conceituais que 

pudessem expor as dúvidas dos participantes. Esses momentos de discussão em 

grupo favoreceu a troca de experiência entre os professores e a aprendizagem dos 

conceitos. É importante destacar ainda que, em momentos de formação, as atividades 

práticas devem ser acompanhadas da sistematização dos conceitos e de reflexões 

teóricas sobre os mesmos.  

Uma das tarefas propostas foi a exploração do material como quebra-cabeça. 

Algumas atividades foram: Como formar um quadrado usando 3 peças? Como formar 

um quadrado usando 4 peças? Como formar um paralelogramo usando 2 peças? 

Como formar um retângulo usando 4 peças? Como formar um retângulo usando todas 

as peças? 

Observamos que, ao montarem diferentes figuras com as peças, os 

professores tinham a concepção de que as figuras com mesma área possuíam o 

mesmo perímetro, o que foi desmistificado no decorrer das atividades. Tais 

dificuldades observadas durante o curso corroboram com as ideias de Baltar (1996) 

sobre as dificuldades em articular a concepção numérica e a geométrica referentes 

ao conceito de área.  

Uma das professoras, participantes do curso, ao perceber que a área não se 

alterava, embora as figuras fossem diferentes, surpreendeu-se com os equívocos que 

estava cometendo. A professora ao tomar consciência de que o conceito que tinha da 

grandeza área não estava completo, externando este fato para todos, nos levou a 

perceber a construção do conhecimento do conteúdo.  

Shulman (1986) e Ball, Thames e Phelps (2008) apontam a importância do 

conhecimento do conteúdo para o ensino, uma vez que, para ensinar algo a alguém, 

é preciso primeiro compreender o que se pretende ensinar. Segundo (Ball et al. 2008, 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

129 
 

p. 38), “professores que não sabem bem um assunto não são susceptíveis de ter o 

conhecimento que precisam para ajudar estudantes a aprender este conteúdo.” 

Chamamos a atenção para o fato de que  um conceito mal construído pelo professor 

pode comprometer seu processo de ensino e aprendizagem.  

O outro material explorado no encontro foi o geoplano. Deixamos que os 

professores manuseassem o material, pois muitos ainda não o conheciam.  

Após a discussão, iniciamos a primeira tarefa: construir, no geoplano, 

retângulos com perímetro 16 e, depois, determinar a medida de sua área. Para essa 

tarefa, convencionamos que os lados dos quadradinhos formados pelos pregos 

seriam a unidade de medida de comprimento.  

A figura baixo mostra as construções de um dos cursistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos algumas dificuldades dos professores para construírem os 

retângulos, sendo necessário construirmos um como exemplo. Além disso, os 

professores não sabiam que o quadrado também é um retângulo, então exploramos 

algumas propriedades do retângulo e do quadrado, para que pudéssemos mostrar 

essa inclusão.  

Destacamos assim, uma forte ligação do tema proposto com o eixo Geometria, 

evidenciando, com esta situação, o fato de que muitos professores desconhecem o 

conceito de figuras geométricas como o quadrado e o retângulo. Uma possível 

explicação para essa falha é o fato de o professor levar em consideração apenas os 

elementos visuais, sem se preocupar com os termos matemáticos adequados para 

suas definições. Segundo Shulman (1986), essa falha conceitual diz respeito ao 

“conhecimento do conteúdo” do professor que, nesse caso, precisaria ser reforçado.  
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Após a resolução dessa atividade e as discussões realizadas, os professores 

concluíram que figuras com mesmo perímetro podem ter áreas diferentes. Na 

sequência, trabalhamos com diferentes superfícies com mesma área e perímetros 

diferentes, a fim de que os professores percebessem que figuras com mesma área 

podem ter perímetros diferentes. A atividade proposta foi: a partir de uma figura dada 

em malha quadriculada, identificar a sua área e fazer outras figuras com a mesma 

área, porém com perímetros diferentes. 

Num momento posterior notamos que uma das professoras cursistas pareceu 

confundir o conceito de área com o de superfície, um erro muito comum, conforme 

apontam Bellemain e Lima (2002). Área não é uma superfície, mas sim um atributo de 

uma superfície. Apesar desse fato, a Professora cursista compreendeu a distinção 

entre área e perímetro no que Baltar (1996) chama de sentido variacional. Daí a 

importância de se trabalhar com diferentes abordagens matemáticas e com questões 

que propiciem um trabalho investigativo, instigador e favorecedor da aprendizagem 

de forma prazerosa. 

Os professores gostaram bastante de trabalhar com o geoplano. Na semana 

seguinte ao curso, uma das professoras pediu os geoplanos emprestados e realizou 

uma atividade sobre perímetro com seus alunos.  

Trazemos um recorte do relato escrito pela professora, sobre a experiência de 

explorar perímetro utilizando o geoplano.  

“[...] expliquei que no geoplano conseguimos formar desenhos e figuras planas e entender 
melhor o que é perímetro. Fui dando os comandos e eles foram construindo os retângulos 
e quadrados com os perímetros pedidos; foi maravilhoso e muito produtivo, porque minha 
turma é muito agitada e o geoplano deixou eles muito concentrados e, sempre que um dos 
alunos tinha dificuldade para executar os comandos, os próprios colegas iam dando dicas 
e ajudavam um ao outro. Fiquei encantada porque foi a primeira vez que usei esse material 
em sala de aula e foi muito produtivo, a turma entendeu o conceito e foram muito 
participativos. Também, construímos figuras geométricas utilizando palitos de fósforos com 
os perímetros pedidos.” 

 
Ao refletir sobre as aprendizagens dos professores cursistas, destacamos o 

quanto o conhecimento do conteúdo pode influenciar a prática dos professores e, 

como consequência, a aprendizagem dos alunos. Sendo assim, Shulman (1986) e 

Ball et al. (2008) consideram o conhecimento do conteúdo como um dos 

conhecimentos pilares para um professor, mesmo que por si só ele não seja suficiente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa e o curso de formação nos proporcionaram momentos excelentes 

de reflexão sobre os saberes docentes. Em relação ao aspecto conhecimento do 

conteúdo de Grandezas e Medidas nossas análises apontaram um conhecimento 

incipiente dos professores. Entre as construções de conhecimento pelos professores 

verificamos saberes de diferentes conceitos, desde os conceitos básicos (grandeza, 

medir, comparar, unidade de medida, medida) até conceitos específicos de grandezas 

geométricas, como área e perímetro. No entanto foi no trabalho com esses conceitos, 

principalmente ao utilizarmos os materiais manipulativos que percebemos as maiores 

dificuldades, principalmente no que tange às relações entre as grandezas área e 

perímetro. As dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos professores cursistas 

diziam respeito aos quatro pontos de vista apresentados por Baltar (1996) e 

salientados por Bellemain e Lima (2002).  Pontos esses explicitados na 

fundamentação teórica. 

De maneira geral, mediante as interações, discussões e experiências relatadas 

durante as atividades desenvolvidas, percebemos aprendizagens em diversos níveis. 

Compreensões variadas sobre o conteúdo matemático e o pedagógico do conteúdo 

apontavam para mudanças de postura em sala de aula. Outro ponto importante a 

enfatizar na formação de professores é trabalhar os conceitos científicos interligando-

os com os saberes escolares, de forma que os saberes necessários para o ensino 

sejam contemplados tanto na formação inicial de professores quanto na formação 

continuada. 

Nos diversos momentos os professores mostraram abertura para novas 

aprendizagens, tanto em nível individual quanto coletivo. Percebemos também que a 

troca de experiência mobilizou os saberes dos professores e permitiu que cada um 

colaborasse para a aprendizagem do outro, sendo fundamental para o crescimento 

individual e coletivo dos mesmos, além de propiciar que significados fossem 

construídos.  

Notamos ainda que, trabalhar de forma colaborativa ajudou a promoção de 

diálogos entre os pares, propiciando o desenvolvimento da autonomia dos professores 

bem como construções e reconstruções de conhecimento. Ao final do curso, os 

professores demonstraram estar mais preparados e confiantes para o ensino e 
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aprendizagem do eixo Grandezas e Medidas. Ressaltamos o fato de que os 

professores, em seus depoimentos, perceberam a importância do tema tanto para a 

formação do cidadão, como para a formação profissional dos docentes que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA                             

DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Diego Henrique Gomes Martins35 

  Edmar Reis Thiengo36 

 
RESUMO O conhecimento matemático é fundamentalmente importante para que cada pessoa 
compreenda as construções gerais que estabelecem a ordem, os valores, as medidas e as previsões 
que permeiam cada aspecto da realidade que o cerca. Entretanto, é importante ressaltar que esse nível 
de compreensão muitas das vezes é delicado. O ensino da matemática enfrenta alguns desafios nos 
espaços escolares, dentre os quais queremos trazer em destaque neste artigo o cenário da educação 
inclusiva. A aproximação do universo matemático junto aos alunos com necessidades educacionais 
especiais nem sempre é alcançada pela prática docente. Esta situação ainda se agrava um pouco mais 
quando tratamos de alunos com deficiência intelectual. Nesse sentido, este artigo apresenta uma 
análise de como os estudos de Vygotsky podem contribuir para a educação matemática de alunos com 
esse tipo de deficiência. Considerado um importante teórico da educação especial, Vygotsky indicou a 
existência de mecanismos compensatórios capazes de promover a superação das limitações impostas 
pela deficiência, ou seja, a possibilidade de novos níveis de aprendizagem. O objetivo deste trabalho é 
colaborar com possíveis atividades voltadas para o desenvolvimento cognitivo de alunos com 
deficiência intelectual, principalmente no que diz respeito à aprendizagem de conceitos matemáticos. 
A metodologia utilizada consistiu no aprofundamento teórico de algumas obras de Vygotsky sobre o 
desenvolvimento e a deficiência humana. Os resultados desta análise revelaram importantes elementos 
que podem orientar a educação matemática no cenário da educação inclusiva, através de um 
movimento que percebe a singularidade de cada educando, valorizando suas potencialidades e não 
suas limitações.  
 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Ensino-aprendizagem de Matemática. Vygotsky 
   
 1 INTRODUÇÃO 

O termo deficiência, na maioria das vezes, traz consigo o peso de uma série de 

preconceitos e paradigmas que colocam o deficiente em uma posição desfavorável, 

diante de situações sociais e culturais que integram a atividade humana. No caso da 

deficiência intelectual, muitos equívocos relacionam essa condição a uma falsa 

incapacidade de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo por parte daqueles que 

recebem tal diagnóstico.       

No meio escolar, são inúmeros os desafios existentes no trabalho pedagógico 

com alunos que apresentam esse tipo de deficiência. Dentre as dificuldades 

encontradas, surge o desconhecimento sobre as reais potencialidades desses 
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educandos, além da carência de metodologias adequadas aos seus diferentes ritmos 

de aprendizagem. No que diz respeito à educação matemática, tais dificuldades não 

são diferentes. Isso porque o ensino da matemática, em muitos casos, ainda é 

seletivo, excludente e distante daqueles que não conseguem atingir um nível cognitivo 

elaborado ou até mesmo complexo.    

Na contramão desse quadro situacional, encontramos em Vygotsky alguns 

princípios revolucionários que podem romper com essa percepção reducionista, a qual 

estabelece destaque para o defeito, ao invés das possibilidades de superação das 

limitações impostas pela deficiência. Os trabalhos de Vygotsky nos revelam que o 

desenvolvimento humano é possível, independentemente das dificuldades que se 

apresentem no decorrer de sua trajetória. Segundo Vygotsky, as limitações podem 

produzir estímulos extremamente importantes capazes de promover sua superação.  

 As percepções de Vygotsky sobre a deficiência humana sinalizam um caminho 

repleto de expectativas, trazendo luz à questões que, até então, encontravam-se no 

âmbito da impossibilidade. Sendo assim, este artigo apresenta uma análise de como 

os estudos de Vygotsky podem contribuir para a educação matemática de alunos com 

deficiência intelectual. O objetivo é colaborar com possíveis atividades voltadas para 

o desenvolvimento cognitivo de alunos com este tipo de deficiência. Trata-se da 

investigação de algumas importantes obras de Vygotsky, no intuito de entendermos 

como o intelecto humano pode se desenvolver mesmo em situações de complexas 

restrições.    

2 CARACTERIZANDO A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

De acordo com a Associação Americana de Deficiência Intelectual e do 

Desenvolvimento - (AAIDD, 2017), a deficiência intelectual caracteriza-se por 

limitações no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo de uma 

pessoa, tendo início antes dos seus 18 anos de idade. A deficiência intelectual está 

amplamente relacionada aos processos do pensamento. Desse modo,                                          

o funcionamento intelectual aqui apontado refere-se ao domínio de habilidades 

relacionadas à capacidade mental geral, tais como: aprendizagem, raciocínio lógico, 

compreensão de conceitos, resolução de problemas e assim por diante. Uma das 

maneiras utilizadas para medir a capacidade intelectual é através do teste de QI. 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

136 
 

Pontuações abaixo, ou em torno, de 70, ou até 75, indicam uma limitação no 

funcionamento intelectual. 

Quanto ao comportamento adaptativo, pode-se dizer que ele se manifesta 

através de habilidades conceituais, sociais e práticas que são realizadas por uma 

pessoa em seu cotidiano, como: linguagem, noções de tempo e valor, relações 

interpessoais, responsabilidade social, capacidade de seguir regras, autocuidado, 

competências profissionais, rotinas, segurança, entre outros.  

Fundada em 1876, a AAIDD representa a mais antiga sociedade profissional 

interdisciplinar que se dedica à produção de diretrizes que definem e orientam o 

diagnóstico da condição conhecida hoje como deficiência intelectual em todo mundo.  

O primeiro manual contendo a definição e classificação da deficiência 

intelectual da AAIDD foi publicado em 1910. O documento propôs uma terminologia e 

um sistema de classificação internacional para esse tipo de deficiência. O termo 

utilizado atualmente sofreu inúmeras modificações ao longo do tempo, mais 

recentemente era conhecido como retardo mental. O uso do termo retardo mental ou 

deficiência mental gerava equívocos, no que diz respeito à doença mental, sendo que 

esta se caracteriza essencialmente por um transtorno psicopatológico. 

Os três elementos essenciais que identificam a deficiência intelectual são as 

limitações no funcionamento intelectual, limitações no caráter adaptativo e 

comportamental do indivíduo.  Embora os termos utilizados para a deficiência 

intelectual tenham sofrido algumas adaptações, os elementos essenciais que definem 

tal condição não sofreram muitas mudanças. A alteração do termo retardo mental para 

deficiência intelectual representou uma nova ótica sobre o tema, tendo em vista que 

considera o desenvolvimento da pessoa com deficiência em seu potencial criativo e 

não na sua incapacidade e limitações do intelecto como fazem as concepções 

biológicas.  

A deficiência intelectual constitui-se em uma insuficiência da inteligência e das 

aquisições sociais de uma pessoa, o que representa alguns atrasos significativos em 

seu desenvolvimento, podendo se estender até a idade adulta. O quadro de 

deficiência intelectual é caracterizado por uma inteligência comprometida, ou seja, um 

prejuízo cognitivo que se manifesta das seguintes formas: restrição do raciocínio 

lógico, dificuldades no pensamento abstrato, dificuldades de aprendizagem, 
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memorização restrita, comprometimento motor, atenção limitada, prejuízos na 

capacidade de comunicação, ausência de auto direcionamento, entre outros.                      

Além disso, esse quadro também é marcado por restrições e comprometimentos nas 

seguintes áreas: autonomia, responsabilidade, adaptação de regras sociais, controle 

emocional, desenvolvimento neuropsicomotor, interação interpessoal e assim por 

diante. Sobre o desenvolvimento da linguagem, é comum a pessoa com deficiência 

intelectual apresentar dificuldades na construção de frases simples e curtas.  

As limitações da deficiência intelectual devem ser consideradas dentro de um 

contexto de ambientes sociais típicos dos companheiros de mesma idade e cultura do 

indivíduo, levando em consideração as principais diferenças nos fatores associados à 

comunicação, atividades sensoriais, atividades motoras e comportamentais. A 

identificação dessas limitações é muito importante, haja vista que a partir desse perfil 

a pessoa com deficiência intelectual deverá contar com um atendimento educacional 

especializado, capaz de garantir-lhe no futuro uma melhor adaptação de seu 

desenvolvimento.  

De acordo com Smith (2008), o diagnóstico da deficiência intelectual deve ser 

realizado através da análise da atuação intelectual do indivíduo e de suas habilidades 

adaptativas. Após o diagnóstico, é muito importante que se faça o levantamento das 

ações interventivas e da intensidade dos serviços de apoio necessários ao deficiente.  

Carvalho e Maciel (2003), afirmam que as funções intelectuais desse sujeito 

devem ser culturalmente significadas e caracterizadas no interior de seu contexto 

social, uma vez que a interpretação dessa deficiência depende diretamente das 

percepções e valores existentes naquele meio em que está inserido.  

A deficiência intelectual não denota uma incapacidade, mas sim uma 

impossibilidade, por vezes até momentânea, de realização de algumas atividades 

específicas. Assim, pessoas que se enquadram em um diagnóstico de deficiência 

intelectual não devem ser consideradas como incapazes, tendo em vista que as 

limitações causadas por essa deficiência variam quanto a forma e grau de 

comprometimento de pessoa para pessoa.  

Nesse mesmo sentido, as possibilidades de adaptação e desenvolvimento são 

justificadas através das particularidades de cada sujeito. Apesar das noções de 

incapacidade existentes no modelo biológico refletirem uma espécie de sintomatologia 
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fixa, tal incapacidade dependerá da impossibilidade a que se refere, uma vez que ela 

é passível de mudanças. As pessoas com deficiência intelectual apresentam 

diferenças entre si como todas as demais. Por mais severo que seja o 

comprometimento cognitivo de uma pessoa sua capacidade de aprender é particular 

e, portanto, modificável.  

3 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL   

Estamos diante de uma realidade onde os espaços escolares precisam refletir 

cada vez mais a diversidade humana, instituindo assim o respeito às diferenças 

culturais, comportamentais e intelectuais de cada indivíduo. Nesta perspectiva,                   

o processo de inclusão escolar é melhor definido como um novo olhar frente às 

diferenças humanas, onde cada pessoa deve ser vista a partir de sua individualidade. 

A educação inclusiva revela-se como um movimento capaz de perceber a 

singularidade de cada educando, oferecendo-lhe atendimento adequado de acordo 

com as suas reais necessidades.  

O principal elemento que orienta a educação especial consiste no fato de que 

não existem pessoas iguais e são exatamente essas diferenças que promovem um 

aprendizado contínuo. A convivência e a troca de experiências fazem da escola um 

terreno fértil para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e mais justa, 

no sentido de que cada pessoa se torna responsável pela garantia do direito, 

reconhecimento e respeito do outro. 

A Declaração de Salamanca (Espanha, 1994), tem como princípio fundamental 

que todos os alunos aprendam juntos, sempre que possível, independente das 

dificuldades e diferenças que apresentem. Na prática, sabemos que muitos obstáculos 

ainda se colocam diante desse ideal.  

Diversas escolas ainda permanecem em uma realidade onde o ato de incluir se 

limita ao fato de que agora um aluno com necessidades especiais pode frequentar 

uma sala de aula regular. É importante entendermos que estar nesse espaço não 

significa necessariamente fazer parte dele. O ambiente escolar ainda apresenta 

dificuldades em promover situações de aprendizagem que contemplem a 

multiplicidade da sala de aula.  

Quando tratamos do ensino da matemática para o aluno deficiente intelectual, 

nos deparamos com essa realidade de um modo ainda mais evidente. Devido a 
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complicações em suas habilidades elementares, o estudante com deficiência 

intelectual apresenta alguns comprometimentos que afetam diretamente sua 

aprendizagem matemática e isso, consequentemente, tem ocasionado sua exclusão 

nas propostas de ensino.  

A deficiência intelectual afeta, na maioria dos casos, as habilidades de 

percepção, pensamento e raciocínio lógico do educando, além de causar falhas na 

memória, reduzir a capacidade de fazer generalizações e contribuir para a falta de 

atenção e motivação em atividades mais elaboradas. O quadro a seguir nos traz um 

detalhamento dessas dificuldades. 

 

 

 

Em virtude das dificuldades aqui mencionadas, o campo da deficiência 

intelectual tem sido negligenciado por muitos educadores que, ao se depararem com 

situações desse tipo, acabam por acreditar que o desenvolvimento da habilidade 

cognitiva desses alunos não é possível. Consequentemente, esses alunos são 

excluídos das propostas de ensino ou são vistos como essencialmente improdutivos 

do ponto de vista cognitivo.  

Para Chung e Tam (2005), muitos dos métodos tradicionais utilizados no ensino 

da matemática para alunos com deficiência intelectual os tornam aprendizes passivos, 

ATIVIDADE DIFICULDADES ASSOCIADAS À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Habilidades de 
percepção 

Dificuldades com as relações espaciais, distâncias, e sequenciamento, 
que podem interferir na aquisição de conceitos e habilidades matemáticas. 

Pensamento e 
raciocínio 

Dificuldades no pensamento e no raciocínio, principalmente em atividades 
relacionadas à resolução de problemas. 

Memória 
Dificuldades em lembrar-se de informações que foram apresentadas, 
principalmente símbolos matemáticos abstratos. 

Generalização 
A generalização é um grande obstáculo para a aprendizagem matemática, 
o que se aprendeu raramente torna-se aplicável para um novo contexto. 

Atenção 
Os alunos podem apresentar problemas significativos de atenção e baixo 
nível de concentração em uma situação de aprendizagem formal. 

Motivação 

Muitos alunos não se sentem motivados espontaneamente, exigindo a 
mediação do professor para se envolverem com as atividades, 
principalmente as que requerem um maior nível de dificuldade e que não 
tem uma função social imediata e clara. 

Quadro 01 – A deficiência intelectual e suas dificuldades 

Fonte: (CHUNG, K.K.H.; TAM, Y.H., 2005; MALAQUIAS, F.F.O. et al., 2013) 
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uma vez que não há o preenchimento das lacunas responsáveis pela compreensão 

conceitual dos princípios do pensamento. 

Na visão de Vygotsky, as limitações causadas por qualquer deficiência podem 

produzir estímulos capazes de promover sua superação. Sendo assim, intrigados pela 

percepção desafiadora desse importante teórico, fomos motivados a fazer uma 

análise de alguns de seus estudos sobre o desenvolvimento psíquico e a deficiência 

humana.   

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Tendo em vista a perspectiva que se insere o quadro da deficiência intelectual, 

dedicamo-nos a investigar alguns trabalhos de Vygotsky que pudessem colaborar com 

o desenvolvimento cognitivo de alunos com esse tipo de deficiência. Nesse sentido, a 

proposta metodológica deste artigo consistiu em um levantamento bibliográfico, 

seguido de análise, de alguns dos estudos realizados por Vygotsky que se relacionam 

com a temática proposta. Os resultados desse levantamento nos levaram a análise 

dos seguintes trabalhos: Problemas del desarrollo de la psique (1983); Pensamento e 

Linguagem (1989); Fundamentos de Defectologia (1997); A Construção do 

Pensamento e da Linguagem (2001) e Aprendizagem e desenvolvimento intelectual 

na idade escolar (2006). 

 A análise realizada é apresentada no tópico a seguir, acompanhada de seus 

respectivos detalhamentos, citações e demais contribuições que consideramos úteis 

no trabalho educativo para alunos com deficiência intelectual. Ressaltamos que os 

resultados apresentados representam uma pequena amostra da diversidade de 

estudos que Vygotsky fez sobre o desenvolvimento das funções cognitivas e a 

deficiência humana. O critério para escolha dos trechos abaixo listados foi a relação 

com os termos: aprendizagem, conhecimento, defectologia, deficiência, 

desenvolvimento, educação, ensino, escola e funções psicológicas. Obviamente, não 

seria possível apresentar aqui a íntegra de todos os trechos por nós listados, por este 

motivo, destacamos apenas alguns que consideramos ser suficientes para traduzir as 

ideias de Vygotsky sobre o tema deste trabalho. 

5 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Em sua obra “Fundamentos da Defectologia”, Vygotsky discorre sobre o 

deficiente, explicando leis gerais do desenvolvimento de pessoas com ou sem 
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deficiência. Para ele o desenvolvimento intelectual é possível através de mecanismos 

compensatórios existentes na estrutura humana. Sendo assim, a aprendizagem está 

acessível a qualquer pessoa e, portanto, ninguém está condenado ao fracasso. 

O pensamento sociocultural da teoria de Vygotsky esclarece que o 

desenvolvimento de uma pessoa, com ou sem deficiência, ocorre de modo análogo, 

uma vez que a mente é fruto das interações e construções sociais de cada indivíduo. 

No que diz respeito ao desenvolvimento da criança, Vygotsky (1983) afirma que, 

independentemente da existência ou não de alguma deficiência, é possível sua 

educação. No caso de uma criança com deficiência, é possível superar as limitações 

existentes através dos mecanismos compensatórios criados pelos defeitos.  

Para Vygotsky os defeitos criam estímulos compensatórios capazes de 

promover sua superação. Neste sentido, suas ideias remetem a um trabalho 

pedagógico voltado para o desenvolvimento desses mecanismos compensatórios, 

contribuindo assim para uma educação voltada para a valorização humana.  Vejamos 

o que ele diz em sua obra Problemas del desarrollo de la psique (1983): 

Qualquer defeito cria estímulos para desenvolver uma compensação. 
Portanto, os estudos relacionados à criança deficiente não podem ser 
limitados a determinar o nível e a gravidade da deficiência, mas 
necessariamente devem incluir e considerar os processos 
compensatórios [...]. Para a defectologia o propósito não é o próprio 
fracasso, mas a criança que é desacreditada pela falha [...]. Assim, a 
reação do organismo na personalidade da criança em relação ao 
defeito é a base central de tudo, a única realidade onde a defectologia 
opera (VYGOTSKY, 1983, p. 14). 

Na visão de Vygotsky (1983), o trabalho educativo deve buscar superar as 

limitações através do ensino. Para ele, a pessoa com deficiência pode desenvolver 

sua capacidade por meio do acesso aos conhecimentos científicos e das mediações, 

estas essenciais para o desenvolvimento da linguagem, pensamento e consciência. 

Segundo Vygotsky, é a partir das produções e relações materiais que são 

estabelecidas pelo homem que ele irá desenvolver o seu pensamento e sua 

inteligência.  

De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento psíquico da criança depende das 

relações que são estabelecidas por ela com o mundo ao seu redor. No caso da criança 

com deficiência, isso não é diferente, ou seja, os seus avanços na aprendizagem 
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ocorrerão a partir de suas relações sociais, essas relações são fundamentais para que 

suas funções elementares sejam transformadas em funções superiores.  

Para Vygotsky (1989), o aprendizado é um elemento necessário e universal no 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas do homem. Sendo assim, é a 

partir da escola que ocorre a transformação de sua consciência, ou seja, a formação 

de um homem social.  Neste sentido, Vygotsky (1997) orienta que a escola precisa 

buscar superar as dificuldades do aluno de todas as formas possíveis para que ele 

consiga ir além dos conhecimentos do cotidiano. O trabalho escolar deve propiciar ao 

aluno com deficiência o desenvolvimento do seu pensamento, dando-lhe a 

oportunidade de formalizar sua concepção científica do mundo. Vygotsky defende a 

escolarização para a criança com deficiência intelectual por acreditar no papel social 

que a escola cumpre no desenvolvimento psíquico dela, bem como, de suas 

potencialidades e consciência. Vejamos o que ele diz em sua obra Fundamentos de 

Defectologia (1997):  

Temos esta intenção em dar uma imagem de vinculação existente 
entre os fenômenos fundamentais da vida (natureza, trabalho e 
sociedade), de desenvolver uma concepção científica de mundo na 
criança mentalmente retardada, e de ir formando nela dentro da 
escola, uma atitude consciente no sentido da vida futura     
(VYGOTSKY, 1997, p. 150). 

Vygotsky (2006), também destaca a importância das interações sociais no 

desenvolvimento da criança deficiente em seu processo de escolarização, tendo em 

vista que esses relacionamentos estabelecem a base de sua aprendizagem. Assim, 

ele acredita que o meio onde essa criança está inserida abre novas possibilidades 

para o seu aprendizado. Dessa forma, ele considera os estímulos como elementos 

importantes para a construção da aprendizagem.  

Vygotsky esclarece que na infância o desenvolvimento da criança tem início 

primeiramente através de sua relação com o plano social e depois no psicológico, ou 

seja, tem início como categoria interpsíquica e depois, no seu interior, como categoria 

intrapsíquica. Assim, o desenvolvimento da criança passa do externo para o interno, 

modificando o seu próprio processo, favorecendo assim o surgimento de novas 

funções superiores. 
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 Vejamos o que ele diz                 

Todas as funções psicológicas superiores são relações interiorizadas 
de ordem social, são o fundamento da estrutura social da 
personalidade. Sua composição, estrutura genética e modo de ação, 
em uma palavra, toda a sua natureza é social                                   
(VYGOTSKY, 1983, p. 151). 

Quanto ao conhecimento científico, Vygotsky (2001, p.32) também afirma que 

“a aprendizagem dos conceitos científicos pode efetivamente desempenhar um papel 

imenso e decisivo em todo o desenvolvimento intelectual da criança”. Além disso, 

Vygotsky (1989) destaca que cabe ao professor a tarefa de mediar a aprendizagem 

de conceitos, fazendo com que eles passem para um processo de compreensão 

interna, atingindo a zona de desenvolvimento real do aluno, onde os novos 

conhecimentos irão ser mediados a partir de instrumentos adequados, tudo isso 

levando à transformação desse educando.  

 Segundo Vygotsky, é na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) que as 

funções elementares evoluem para funções psicológicas superiores, através da 

mediação de pessoas mais experientes. Sendo assim, ele ressalta o papel do 

professor no desenvolvimento cognitivo do aluno com Deficiência Intelectual.                

Para Vygotsky, o ensino baseado na ZDP possibilita o avanço intelectual, portanto, a 

dinâmica pedagógica utilizada no meio escolar possui um papel importante nesse 

processo.  

Na visão de Vygotsky, a escola precisa definir suas ações de ensino a partir da 

zona de desenvolvimento de seus educandos, ou seja, precisa provocar no estudante 

o conhecimento do qual ele ainda não se apropriou, levando-o a um aperfeiçoamento 

de sua inteligência. Vygotsky deixa clara a importância de uma relação entre o 

desenvolvimento, a educação e o ensino para o avanço das funções psicológicas 

superiores. Essa construção se apoia na aprendizagem do educando que ocorre na 

ZDP, ou seja, nas atividades que a criança não consegue desenvolver com 

autonomia. 

Finalmente, Vygotsky esclarece que a escola precisa desfazer-se de sua visão 

reducionista quando restringe os estudantes deficientes às suas limitações.                           

Em sua obra Fundamentos de Defectologia (1997, p.14) ele diz: “Assim como para a 

medicina moderna o importante não é a enfermidade, mas o enfermo, para a 
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defectologia o objeto não constitui a insuficiência em si, mas a criança oprimida pelo 

fracasso”. A valorização humana para Vygotsky é a base de todo desenvolvimento. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os estudos de Vygotsky quanto ao desenvolvimento humano apresentam 

importantes contribuições que precisam ser consideradas na educação matemática 

de alunos com deficiência intelectual. O trabalho educativo com esses alunos não 

deve ser limitado pelo nível e a gravidade da deficiência em si, mas necessariamente 

precisa incluir e considerar os processos compensatórios existentes na estrutura 

psíquica de cada um deles. Diferentemente da visão equivocada de muitos 

profissionais da educação, o deficiente intelectual pode desenvolver perfeitamente 

suas potencialidades, desde que receba atendimento adequado. 

 É na escola que o desenvolvimento psíquico do aluno com deficiência 

intelectual se estabelece. Isso ocorre através do conhecimento científico que lhe é 

ofertado e de todas as possibilidades de interação que ele pode ter com os outros 

educandos. Vygotsky no revela que o desenvolvimento das funções superiores é fruto 

de uma prática educativa que entende o seu papel social e se move nesse sentido.                   

 Diante disso, a educação matemática precisa valer-se desses princípios no que 

diz respeito à forma de atuação junto aos alunos com deficiência intelectual.                É 

importante que a escola se aproprie de metodologias e práticas que se adequem                         

às reais necessidades desses alunos, a fim de que eles tenham condições para 

desenvolverem sua capacidade. O ato de aprender precisa ser visto como algo 

criativo, individual, regulável e deve fazer uso das diferenças para que todos sejam 

valorizados no processo de busca pelo conhecimento. 
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CONHECIMENTOS DE LICENCIANDOS DE MATEMÁTICA SOBRE 

RACIOCÍNIO PROPORCIONAL EM ATIVIDADES NO LEM 

Emerson Clayton do Nascimento Miranda37 

  Sandra Aparecida Fraga da Silva38 

 
Resumo: O presente trabalho é um recorte da dissertação cujo foco é investigar apropriação de 
conhecimentos sobre raciocínio proporcional por licenciandos a partir de atividades de estudo e ensino 
desenvolvidas no Lem do Ifes/Campus Vitória. Para este trabalho temos por objetivo investigar 
resoluções e discussões sobre problemas envolvendo raciocínio proporcional pelos licenciandos 
participantes da ação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com características intervencionistas com 
envolvimento direto na formação inicial de professores de matemática. O grupo se constituiu com 13 
sujeitos, licenciandos de diferentes períodos da graduação, essa diferenciação contribuiu para uma 
discussão mais ampla. A proposta da ação extensionista consistiu, inicialmente, em encontros de 
estudos e discussão com os licenciandos sobre o raciocínio proporcional, suas abordagens, limitações 
e ensino. Posteriormente, esses licenciandos foram organizados em grupos, nos quais prepararam 
oficinas que foram oferecidas no Lem para alunos da educação básica. Encerramos o curso de 
extensão com um encontro avaliativo reflexivo do processo vivenciado. A finalidade deste recorte é 
apresentar a análise dos dados do primeiro encontro do curso de extensão, no qual os licenciandos 
participaram ativamente com discussões sobre diferentes situações problemas. Escolhemos problemas 
que abordam diferentes significados do raciocínio proporcional e pedimos que não utilizassem o 
algoritmo da regra de três. Dialogamos sobre a teoria e prática docente, trazendo os saberes listados 
por Saviani (1996), abordando características da teoria histórico-crítica e a importância da coletividade 
na apropriação de conhecimentos, conforme Moura (2010). No tocante ao conhecimento matemático, 
mas precisamente voltado para o raciocínio proporcional, trazemos para sustentar nossa análise Post, 
Lesh e Behr (1995), pois englobam pensamentos matemáticos tanto quantitativos como qualitativos. 
Concluímos que essa discussão ampliou algumas visões iniciais dos licenciandos sobre 
proporcionalidade e, mais especificamente, sobre raciocínio proporcional. Verificamos que, para alguns 
licenciandos, o fato de não poder utilizar o algoritmo da regra de três foi desafiador e inquietante. As 
discussões das diferentes resoluções contribuíram para ampliação de possibilidades de resoluções e 
para reflexão da importância do professor estar atento a como os alunos pensam e na valorização 
dessas diferenças em sala de aula. Identificamos que, em diferentes momentos, os licenciandos, 
principalmente os que tinham algum contato com a sala de aula, se reportavam ao que acreditavam 
ser dificuldades e/ou possibilidades do trabalho com alunos da educação básica referente a este 
conteúdo. Outro destaque dado pelos licenciandos foi a importância de ações como a que o curso 
proporcionou, na qual, juntos podiam discutir e refletir sobre um assunto que não é amplamente 
trabalhado em sua graduação, como foi o caso de raciocínio proporcional. Alguns até comentaram que 
tiveram alguma discussão, mas que não conseguiram aprofundar em momentos posteriores. 
Evidenciamos a realização da experiência no laboratório de matemática, um espaço que proporciona 
essa interação. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática, Laboratório de Matemática, Formação Inicial de Professores, 
Raciocínio Proporcional. 

 

Introdução 

A simples repetição de algoritmos ou aplicação de fórmulas, teorias 

descontextualizadas e rigidez numa prática repetitiva, estão entre alguns dos fatores 

                                            
37 Especialista em Matemática. Instituto Federal do Espírito Santo. Emerson.ifes@gmail.com 
38 Doutora em Educação. Instituto Federal do Espírito Santo. Sandrafraga7@gmail.com 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

147 
 

que contribuem para que as aulas sejam sem sentido. No caso da proporcionalidade, 

o aluno é impossibilitado a estabelecer relações entre grandezas numa situação-

problema, conforme compactua Starepravo (2004, p. 19): 

Enquanto o trabalho com a matemática continuar privilegiando o ensino de 
fórmulas e de técnicas que serão usados posteriormente para resolver os 
exercícios propostos, a escola não passará de uma instituição transmissora 
de informações. 

Em algumas situações, o ensino da matemática fica pautado na maneira de 

atuar de professores que não tiveram uma formação de qualidade, privilegiando um 

ensino altamente conteudista e mecanicista, se esquecendo de que o aluno deve 

compreender e se aproximar do que está estudando. Conforme Imenes (1999, p. 98) 

“[...] é consenso entre os educadores matemáticos que, no ensino bem-sucedido, os 

alunos precisam compreender aquilo que aprendem e que essa compreensão é 

garantida quando eles participam da construção das ideias matemáticas”. 

Quando nos deparamos com questões em que o foco é o professor, vários e 

distintos são os olhares que o permeiam. O ser professor envolve muito mais que a 

vontade de ensinar, pois para desempenhar sua atividade profissional ele necessita 

ser formado e compreender que estará sempre em processo de formação. Assim, a 

formação de professores tem sido objeto de estudo em várias pesquisas no meio 

acadêmico, com objetivos de analisar e contribuir para a aprendizagem da docência, 

perpassando por várias vertentes de pensamentos, teorias, práticas, vivências e 

ideais. 

Quando abordamos a temática de formação de professores de forma crítica, é 

necessário que analisemos o papel do professor como agente transformador da 

sociedade. Porém, para que essa transformação ocorra, o processo de formação deve 

permitir ou dar condições para que a aprendizagem da docência aconteça. Conforme 

Saviani (1982), 

[...] um professor de história ou de matemática; de ciências ou estudos 
sociais, de comunicação e expressão ou literatura brasileira etc., tem cada 
um, uma contribuição específica a dar em vista da democratização da 
sociedade brasileira, do atendimento aos interesses das camadas populares, 
da transformação estrutural da sociedade. Tal contribuição se consubstancia 
na instrumentalização, isto é, nas ferramentas de caráter histórico, 
matemático, científico, literário, etc. que o professor seja capaz de colocar de 
posse de alunos (SAVIANI, 1982, p. 83). 
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Contexto 

A proposta formativa que foi desenvolvida está dentro de um contexto que, 

primeiramente, houve um planejamento inicial de uma ação extensionista com a 

escrita de um projeto (neste caso uma intervenção pedagógica matemática que 

aborda proporcionalidade, em especial o raciocínio proporcional) entre o pesquisador 

e a orientadora, onde foram discutidas todas as ações a serem realizadas. Também 

nesse momento, levantamos possíveis materiais didáticos de apoio a serem 

utilizados. 

Num segundo momento, iniciamos um processo formativo a partir da ação já 

com a participação de 13 sujeitos selecionados. Realizamos reuniões periódicas 

semanais ao longo de todo o processo para oferecer condições de diálogo, para que 

os licenciandos colaborassem nos próximos planejamentos, ações e reflexões. A 

proposta visava à criação de oficinas sobre raciocínio proporcional onde o licenciando 

atuaria como monitor/professor junto a alunos da educação básica, e assim 

poderíamos avaliar seus conhecimentos pedagógicos matemáticos sobre proporções 

e a relação dessas com a sua formação inicial. Neste mesmo momento também, foi 

possível identificar os conhecimentos matemáticos que os licenciandos possuem e 

estão construindo com o curso. 

Após as duas primeiras etapas, preparamos materiais e oficinas, numa 

construção conjunta dos pesquisadores e participantes para utilizarmos com os alunos 

da rede pública. 

Convidamos alguns alunos e professores de escolas da rede pública da 

educação básica da Grande Vitória, de modo que os licenciandos aplicassem essas 

oficinas e vivenciassem no ambiente do Lem (Laboratório de Ensino de Matemática) 

suas maneiras de atuarem, possibilitando assim reflexões críticas que proporcionaram 

um diálogo com sua formação inicial na docência. 

Após as oficinas fizemos uma reunião de fechamento com os licenciandos, para 

analisarmos criticamente e assim avaliássemos de maneira geral o curso e a proposta 

de ação extensionista. 

Desta forma, a proposta formativa trata-se de um curso de extensão que nos 

permitiu dentre outros, investigar resoluções e discussões sobre problemas 

envolvendo raciocínio proporcional pelos licenciandos participantes da ação, assim, 
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destacaremos novas aquisições de conhecimento sobre o raciocínio proporcional, nas 

quais o professor utiliza ao ensinar. 

Importante ressaltar que esta pesquisa está vinculada ao projeto intitulado 

Laboratório de Matemática do Ifes/Vitória: Atividades, Reflexões e Formação de 

Professores, aprovado no Edital Universal Individual 06/2014 da Fundação de Amparo 

a Pesquisa do Espírito Santo – Fapes. Com isso, contribuiu a vinda de recursos 

orçamentários/financeiros necessários para compras de materiais para o Lem. 

Analisando as situações-problema 

Os indícios de novas aquisições de conhecimentos sobre o raciocínio 

proporcional apareceram em diversos momentos do curso, mais sucessivamente 

quando apresentamos as situações-problema para serem resolvidas. Como os 

licenciandos conversavam e trocavam ideias entre si durante todo o curso, não iremos 

inserir todas as figuras das respostas das situações-problema, pois poderia trazer um 

aspecto repetitivo na análise. 

Quadro 1 – Problema 1. 
Há três semanas, duas flores foram medidas. A flor de cor amarela tinha 8 cm e a de cor 

vermelha 12 cm. Hoje estão com 11 cm e 15 cm de altura respectivamente. Quem cresceu mais, a 
flor amarela ou a vermelha? 

Fonte: Problema adaptado do livro Matemática no Ensino Fundamental, Van de Walle (2009, p. 384). 

Num primeiro momento, o problema 1, tinha como objetivo verificar se os 

licenciandos tinham percepção sobre a diferença em analisar a situação proposta de 

maneira aditiva ou multiplicativa, porém, a discussão inicial girou em torno do 

enunciado, pois segundo o licenciando Guilherme, se uma questão dessas fosse 

aplicada numa prova objetiva de seleção, um vestibular por exemplo, a mesma seria 

anulada por permitir mais de uma resposta correta. Por sua vez, o licenciando Juliano 

rebateu e disse que é interessante num ambiente de ensino questões desse tipo, pois 

instiga os alunos a analisarem de forma crítica um problema, assim os mesmos podem 

fazer conexões mais amplas e consequentemente consolidar a formação dos 

conceitos matemáticos. Assim, a ideia de Juliano vai de encontro ao que trazem os 

PCN’s (BRASIL, 1998), no sentido da importância dos alunos desenvolverem 

estratégias de resolução de problemas. 

Para resolver o problema, Vivian esquematizou pela regra de três juntamente 

com porcentagem, assim poderia analisar o percentual do crescimento das flores. 

Para esta licencianda, nessa questão faz mais sentido analisar com base no raciocínio 
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proporcional do que simplesmente de maneira aditiva os 3cm que cada flor cresceu, 

porém, a professora Sandra fez uma intervenção neste momento. 

Quadro 2 – Diálogo entre Sandra e Vivian. 
Sandra: Por que você acha isso, que faz mais sentido analisar o percentual do que os 3cm? 
Vivian: Porque você tem que trabalhar com uma referência de como o objeto era 

anteriormente. 
Sandra: Você que já atua como professora, como seus alunos iriam perceber essa questão? 
Vivian: A primeira resposta deles seria que as flores cresceram iguais, pois são muito presos 

a fazer conta e não analisar o que está por trás disso. 
Fonte: Arquivo do pesquisador, 2016. 

A resposta de Vivian quando relata que seus alunos são presos as operações, 

se assemelha ao relatado pelo licenciando Fagner quando deixa explícito que quando 

aluno apenas era um repetidor de fórmulas e maneiras de se efetuar um cálculo, 

assim, mais uma vez a quantificação se evidencia nas situações-problema, conforme 

trazem Lesh, Post e Behr (1995). Diante desta situação e com as discussões 

posteriores decorrentes desse diálogo, Vivian percebeu a importância de trabalhar a 

resolução com seus alunos tanto no raciocínio aditivo (quando uma certa quantidade 

é adicionada à medida inicial das flores, resultando ao final em novas medidas) como 

no raciocínio multiplicativo, que traz uma visão proporcional da situação, deste modo 

ficou claro que as duas respostas são válidas, embora diferentes. 

Ainda com referencia a questão 1, Bruno diz como é importante analisar a 

situação-problema, que aparentemente simples acabou gerando várias discussões 

interessantes. Isso demonstra que o trabalho do professor vai muito além do que 

simplesmente auxiliar os alunos nas resoluções de problemas, ele contribui para a 

promoção da criticidade do aluno, indo de acordo com a tese de Moreira (2004). 

No segundo problema, buscamos identificar como seria a interpretação do 

enunciado da questão pelos licenciandos, analisando assim suas respostas. 
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Quadro 3 – Problema 2. 
A tabela abaixo registrou o peso (em Kg) de três pessoas no começo de uma dieta e em 

intervalos de duas semanas. Após esse período, qual pessoa teve mais sucesso na dieta? 

Semana José Pedro João 

0 100 78 69 

1 96 75 66 

2 89 72 60 

 

Fonte: Problema adaptado do livro Matemática no Ensino Fundamental, Van de Walle (2009, p. 387). 
Igualmente com o ocorrido no problema 1, a discussão se iniciou pelo 

enunciado da questão. Guilherme teve dificuldades em iniciar e analisar a situação, 

pois, não sabia definir a palavra “sucesso” e muito menos o objetivo de cada um na 

dieta. Contrária a afirmação de Guilherme, a licencianda Lívia disse estar claro no 

enunciado de que a palavra “sucesso” está se referindo a pessoa que perdeu mais 

peso. 

Considerando a definição da palavra “sucesso” no entendimento de Lívia, a 

resposta correta seria “José”, pois o mesmo teve uma perda maior de quilos, passando 

de 100 para 89kg durante as duas semanas da dieta. A resposta de Lívia está correta, 

porém, nesse caso ela levou em consideração um pensamento mais voltado para 

relações aditivas, não fazendo conexões multiplicativas que vão de encontro ao 

raciocínio proporcional. 

Figura 1 – Resolução do problema 2 da licencianda Lívia.

 
Fonte: Arquivo do pesquisador, 2016. 

Apesar de utilizar o algoritmo do produto transversal, Vivian preferiu analisar de 

forma percentual, assim, fez conexões comparando o antes e o depois dos 

participantes da dieta, indo além de aspectos somente numéricos, trazendo como 

resposta “João”. Outro fator que podemos considerar para as respostas de Vivian e 
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Lívia se diferenciarem, tem haver com o significado da palavra “sucesso” em que cada 

uma traz consigo. 

Figura 2 – Resolução do problema 2 da licencianda Vivian. 

Fonte: Arquivo do pesquisador, 2016. 
Depois que os licenciandos apresentaram suas justificativas para as respostas 

do problema 2, gerou-se uma discussão que girou em torno de como proceder numa 

situação assim, que possibilita mais de uma resposta válida. A seguir, apresentaremos 

parte desse diálogo. 

Quadro 4 – Transcrição do diálogo sobre situações de mais de uma resposta válida na mesma 
questão. 

Sandra: Sabia que já tiveram alunos que responderam que “Pedro” foi quem teve mais 
sucesso na dieta? 

Fagner: Como?! 
Sandra: Sim, pois ele manteve a mesma perda de peso durante as semanas. 
Fagner: Então qual a resposta correta? 
Jéssica: Não tem somente uma resposta correta! Desde que você consiga justificar sua 

resposta e faça sentido para a criança. 
Sandra: O que é resposta correta? 
Juliano: É algo alinhando a minha resposta com a sua pergunta. 
Vivian: Mesmo assim, afirmo que João teve mais sucesso. 
Lívia: Não se pode considerar “João ou José” como resposta errada. 

Fonte: Arquivo do pesquisador, 2016. 
No dialogo percebemos um enraizamento com características tradicionais e de 

resolução de problemas por parte de alguns licenciandos, em que só há uma 

possibilidade de resposta para determinada questão. Isso vem de encontro ao 

trabalho de Moreira (2004), que indica a matemática escolar como promotora de 

análises críticas, e não somente como algo pronto que permite apenas uma única 

resposta. É importante que a mesma situação-problema nos permita criar novas 

possibilidades de abordagens, assim problematizamos os exercícios e não ficarmos 

simplesmente com um amontoado de números e operações isoladas. 
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A respeito de poder analisar e criar novas formas de abordagem dentro de um 

mesmo exercício, a licenciando Vanessa diz que devemos analisar o conteúdo a ser 

trabalhado de acordo com a turma e não com o ano, pois, nem todas as turmas 

estarão no mesmo nível uma das outras. Essa fala de Vanessa, vai ao encontro ao 

que Saviani (1996) apresenta como saber crítico-contextual, onde evidencia a 

importância de se conhecer os alunos e verificar quais características possuem a partir 

do seu contexto, para assim ter condições de realizar um melhor planejamento das 

atividades. 

O problema 3 teve por objetivo analisar as diferentes maneiras de se resolver 

a questão. 

Quadro 5 – Problema 3. 
Carlos e Antonio fizeram duas jarras de limonada. No preparo da limonada, Carlos utilizou 3 

xícaras de água e 2 xícaras de concentrado de limão. Por sua vez, Antonio utilizou uma outra receita, 
colocando 4 xícaras de água e 3 xícaras de concentrado de limão. Qual jarra terá o sabor de limão 
mais forte ou ambas terão o mesmo sabor? 

Fonte: Problema adaptado do livro Matemática no Ensino Fundamental, Van de Walle (2009, p. 389). 
A licencianda Lívia dispôs os dados da questão de três maneiras: frações, 

números decimais e porcentagem. 

Figura 3 – Resolução do problema 3 da licencianda Lívia. 

 
Fonte: Arquivo do pesquisador, 2016. 

Ao responder a pergunta do problema, Lívia deu como resposta que a jarra de 

“Antonio” era a que tinha uma solução com gosto de limão mais forte. Completando o 

raciocínio de Lívia, Vanessa frisou a importância de prestar atenção no momento em 

que se define na fração qual número é o numerador e qual é o denominador, pois 

dependendo da disposição destes a análise do resultado será modificada. 

Continuando seu raciocínio, Vanessa diz nessa questão que se o numerador 

corresponder ao concentrado de limão, estamos determinando qual das soluções terá 

o gosto mais cítrico, por outro lado, se o numerador corresponder a água, estaríamos 

determinando qual solução seria mais aquosa. 
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No seu modo de raciocinar, Vivian utilizou a forma fracionária e depois números 

decimais, porém, inseriu no denominador o valor da soma da quantidade de 

concentrado de limão e da água. Apesar de Vivian também ter respondido que a jarra 

com mais sabor de limão era a de “Antonio”, Lívia não concordou com a forma que a 

colega resolveu, pois alegou que quimicamente falando ela não poderia ter somado o 

concentrado de limão com a água porque como sendo o denominador, senão a 

quantidade de concentrado de limão estaria presente tanto no numerador como no 

denominador, ou seja, apareceria duas vezes no cálculo. 

Figura 4 – Resolução do problema 3 da licencianda Vivian. 

 
Fonte: Arquivo do pesquisador, 2016. 

Por sua vez, a licencianda Renata utilizou-se cálculos mentais envolvendo 

proporções para resolver a questão e colocou por extenso sua resposta, evidenciando 

assim que cada indivíduo raciocina de forma distinta e busca sua própria estratégia 

ou maneira que melhor convir, conforme explicitado no trabalho de Sousa (2010), 

onde são descritas outras formas de se chegar a resolução de uma questão 

envolvendo proporcionalidade. Diante deste problema, os licenciandos puderam 

perceber a importância do saber específico listado por Saviani (1996), sendo que 

estes dois saberes tem relação direta com os conceitos e conteúdos da disciplina. 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

155 
 

Figura 5 – Resolução do problema 3 da licencianda Renata. 

Fonte: Arquivo do pesquisador, 2016. 
Durante as resoluções dos licenciandos, pedimos que eles tentassem evitar a 

utilização da regra de três. As discussões eram bem amplas sobre esse ponto, do que 

se configura ou não esse algoritmo, haja vista que por vezes o ensino da 

proporcionalidade é pautado nesse aspecto. Em determinado momento, surgiram as 

seguintes falas: 

Quadro 7 – Transcrição do diálogo sobre regra de três. 
Lívia: Para mim, o fato de você organizar os valores e colocar uma igualdade, já se 

configura regra de três. 
Vivian: Quando você acha a razão sem fazer uma equação ou cálculo, não é regra de três 

... assim, quando você tem um pensamento por trás do cálculo, você raciocina proporcionalmente. 
Fagner: A regra de três, essa matemática aí, me serviu por um tempo. Agora estou vendo 

outras formas. 
Lívia: Eu pratiquei tanto a regra de três, mas tanto, e quando chega uma pessoa pra mim e 

fala pra eu não usar a regra, eu ... (expressão de espanto, a licencianda ficou sem palavras). 
Sandra: O que você faria em sala de aula hoje? 
Lívia: Ah!!! (não respondeu). 
Sandra: Se você fosse ensinar isso para seus alunos, você iria fazer como? 
Lívia: Se não fosse nossa discussão de hoje sobre o assunto, só trabalharia mesmo a 

regra de três. 
Fonte: Arquivo do pesquisador, 2016. 

Podemos verificar mais uma vez com esse diálogo, a importância da interação 

com o outro e como os encontros formativos são benéficos para o futuro professor, 

pois, propiciaram os licenciandos a aprender de maneira que foge a uma aula 

tradicional no curso de licenciatura, assim, as contribuições da coletividade tem 

condições de promover a transformação do sujeito. 

Considerações finais 

Percebemos que o raciocínio proporcional é bem mais complexo, no sentido de 

abrangência em tarefas escolares ou do próprio cotidiano, do que uma simples 

operação matemática com base em a/b=c.d ou a.d=b.c. Tanto nos estudos teóricos, 

quanto nas discussões com os licenciandos participantes do curso, evidenciou-se a 

necessidade de “entrar em atividade” (alusão a Teoria da Atividade de Leontiev) e 
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buscar mais materiais de estudo para se apropriar com maior clareza das premissas 

que regem essa temática. 

Conforme trazem Post, Lesh e Behr (1995) quando discorrem sobre o aspecto 

qualitativo nas interpretações de situações-problema envolvendo o raciocínio 

proporcional, evidenciou-se na resolução dos licenciandos as diferentes maneiras que 

cada um escolhe utilizar em determinada situação. Para se chegar à solução de um 

problema, percebemos que uns preferem sintetizar as operações matemáticas, 

porém, outros fazem o cálculo mental e chegam a uma resposta por extenso. 

Propriamente em relação ao curso de extensão, vimos que conseguimos 

articular o trabalho não só com os licenciandos, mas também com a sociedade, haja 

vista que abrangemos pessoas de fora da Instituição na qual estamos realizando a 

pesquisa. Assim, tentamos compreender a educação como um todo, fazendo da 

prática educativa um agente transformador da sociedade, caracterizada por Saviani 

(1982). 

A todo o momento do curso, ficou evidenciado que oficinas com os licenciandos 

utilizando uma metodologia em que a apropriação do conhecimento é realizada de 

forma coletiva, favorecem de maneira geral aos participantes. Por meio dos relatos, 

falas, discussões ou exposições de algo sobre o tema, havia ali um aspecto 

construtivo, onde cada um contribuía para o todo, aproximando-se de Moura (2000). 

Destacamos também como ambiente do Lem favoreceu a realização do curso, 

pois, o mesmo possui características de ambiente formativo (independente se falamos 

em formação inicial ou continuada) para o professor, desde que sejam realizadas 

ações intencionais que favoreçam a apropriação de conhecimentos ou possa gerar 

discussões críticas em assuntos que permeiam a educação. 

Nas narrativas dos participantes, alguns disseram que só tinham trabalhado 

essa temática envolvendo o raciocínio proporcional de forma tradicional, ou seja, 

utilizando basicamente o algoritmo do produto transversal (regra de três) para 

determinar uma resposta final. Com o curso, percebemos que os licenciandos 

passaram a analisar situações de proporcionalidade de forma mais intensa, fazendo 

conexões com outros conteúdos matemáticos e principalmente buscando soluções 

que de certa maneira não estariam vinculadas a aplicação do algoritmo. 
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Compreendemos a importância para o futuro professor de se apropriar dos 

saberes que permeiam sua atividade profissional, e que não basta apenas dominar o 

conteúdo específico da disciplina para ser um bom professor. É necessário estar 

preparado para as adversidades e à todo momento realizar uma reflexão crítica da 

sua prática docente. Salientamos também nestas considerações parciais, a relevância 

da pedagogia histórico-cultural, que nos permite uma visão ampliada voltada para a 

sociedade a qual estamos inseridos. 
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PLANTAS BAIXAS RESIDENCIAIS: UM ESTUDO SOBRE CONCEITOS DE 

GRANDEZAS GEOMÉTRICAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Glaziéla Vieira Frederich¹ 

Sandra Aparecida Fraga da Silva² 

 
Resumo: Este relato descreve um estudo sobre conceitos de Grandezas Geométricas a partir da 
construção de plantas baixas residenciais por alunos do 8° ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública durante aulas de matemática. Relatar aprendizagens discentes direcionou nosso olhar para o 
processo reflexivo individual e coletivo, construindo conhecimentos que se constituíram em 
aprendizagens. Destacamos que o foco das análises foram algumas Grandezas Geométricas, como 
área e perímetro, que compreende um campo de informações importantes referentes às situações 
habituais no dia a dia das pessoas. Como uma ação dessa experiência, foi desenvolvida duas 
atividades extracurriculares: “Plantas Baixas – Minha Casa”, e “Plantas Baixas - A casa dos meus 
sonhos”. A primeira atividade teve o objetivo de construir as plantas baixas de suas próprias 
residências, e a segunda atividade se constituiu em criar um projeto que satisfizesse seus sonhos a 
partir dos conhecimentos construídos na primeira atividade. O assunto em questão foi embasado 
segundo os trabalhos de Bellemain e Lima (2010) e desenvolvidos de acordo com a realidade da sala 
de aula abordando desde conceitos básicos como medidas, comprimento, área e escalas, até os 
necessários para o desenvolvimento da construção das plantas baixas. Para um envolvimento efetivo 
entre a construção de plantas baixas residenciais e o estudo de conceitos sobre grandezas geométricas 
foi trabalhadas previamente algumas atividades afim de capacitar os alunos a utilizarem materiais 
manipulativos tendo clareza ao caráter variado dos recursos utilizados e mobilizar o pensamento 
geométrico e novas ideias. Nessa perspectiva, foi apresentado uma sequência de atividades aliando 
as grandezas e medidas a geometria, tais como: de medições, desenhos, croquis, construções 
geométricas, uso de instrumentos de medidas e problemas, envolvendo as grandezas área e perímetro, 
fundamentais para o estudo das grandezas geométricas. Desta maneira, os termos, os conceitos, as 
propriedades e as fórmulas constituem um meio que se desenvolve gradualmente, tornando-se mais 
claro, preciso e sistemático o pensamento e sua expressão. A medida configurou-se em um aliado para 
desenvolver a comunicação matemática, pois os alunos têm de representar a figura, fazendo uso desta 
capacidade. Ver a construção de plantas baixas pelo viés da perspectiva histórico-cultural, se constitui 
em uma boa oportunidade, pois propicia uma ênfase no seu aspecto social e histórico, e com isso, 
possibilita uma aproximação entre os conhecimentos espontâneos (adquiridos no cotidiano) e os de 
natureza científica (adquiridos no ambiente escolar). Neste aspecto, aluno e professor são 
reconhecidos como participantes de um processo que ressignificaram seus conhecimentos e 
encontraram motivação para relacionar atividades cotidianas a conteúdos matemáticos trabalhado na 
disciplina. Para isto, promovemos situações desencadeadoras de ensino com atividades e utilização 
de materiais manipulativos. Os trabalhos foram expostos no mural da escola durante a mostra cultural. 
Concluímos que essa dinâmica colocou os alunos em movimento em torno de uma experiência 
geométrica informal, na qual por meio da exploração, visualização, registros, comparações e 
discussões, contribuiu para desenvolver a criatividade e, ao mesmo tempo aprendizagens de conceitos 
de grandezas geométricas, como área e perímetro. 
 
Palavras chaves: Grandezas Geométricas. Práticas Pedagógicas. Perspectiva Histórico-Cultural. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A motivação para este trabalho baseou-se na prática docente da primeira 

autora, fomentada por inquietações, ao perceber que o processo de ensino e 

aprendizagem poderia acontecer de forma mais dinâmica e prazerosa e que 

despertasse nos alunos o interesse pelo estudo e construção do conhecimento 
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matemático. Grande influência essa experiência sofreu ainda, pela formação das 

autoras no ensino médio39, que proporcionou competências e habilidades para 

desenvolver técnicas para agir geometricamente.  

Ao lecionar para turmas do ensino Fundamental, lancei40 a proposta de sairmos 

do espaço da sala de aula para uma observação do ambiente escolar, com o objetivo 

de identificar modelos de figuras geométricas e suas medidas. A partir desse 

momento, o espaço escolar foi um recurso para o estudo das Grandezas Geométricas. 

Ao final do trabalho com medidas, reunimos todas as dimensões levantadas e fizemos 

uma representação gráfica deste espaço no quadro. 

Capacidade de fazer desenhos foram fundamentais para o trabalho com as 

grandezas geométricas, que aliadas às disciplinas cursadas na graduação me 

serviram para o desenvolvimento do projeto em 2008, intitulado “Planta Baixa- Minha 

Casa”. Realizado numa turma de 8ª série do Ensino Fundamental de uma escola da 

Rede Pública Municipal de Vitória/ES. Os alunos eram responsáveis por fazer os 

levantamentos das medidas de suas casas traçando um esboço que futuramente se 

constituiu na planta baixa de suas respectivas residenciais.  

Nos primeiros anos de execução do projeto, percebi que os alunos 

apresentavam algumas dificuldades pertinentes, como por exemplo: (1) confusão do 

zero com início da régua graduada. Essa confusão foi identificada por dois motivos. O 

primeiro por falta de conhecimento e experiência, e o segundo, o que era 

compreensível, pois ao manusear a trena de pedreiro o zero coincide com o início da 

trena; (2) adequar as unidades de medidas, confundindo m, cm e mm; (3) manuseio 

e leitura do escalímetro; (4) Representar graficamente um objeto tridimensional em 

apenas duas dimensões; (5) Utilizar fórmulas de área na resolução de problemas 

matemáticos com compreensão; (6) operar com números decimais. 

Isso fez refletir, repensar, reformular e ressignificar a prática em sala de aula. 

A partir das reais necessidades dos alunos, percebemos que para alcançar um 

resultado satisfatório era preciso trabalhar alguns conteúdos e habilidades. A 

                                            
39 Formação Médio/Técnica em Edificações cursada na Escola Técnica Federal do 

Espírito Santo (ETEFES). 
40 Alguns momentos o texto é escrito em primeira pessoa por se tratar de experiência da primeira autora 

com suas turmas. 
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elaboração de uma sequência de atividades surgiu com a finalidade de minimizar 

esses obstáculos.   

Após alguns anos com esta experiência, minha prática e o desenvolvimento 

dos alunos foram se potencializando de tal forma que contribui para a agilidade e 

otimização do tempo na realização das plantas. Fato que me motivou a propor a etapa 

seguinte: “Planta Baixa- Casa dos meus sonhos” que propôs a criação de um projeto 

que satisfizesse seus sonhos a partir dos conhecimentos construídos na primeira 

atividade. Desde então, utilizei a experimentação prática como recurso, para o estudo 

das grandezas geométricas área e perímetro. 

No ano de 2016, fui aprovada no Mestrado Profissional em Educação em 

Ciências e Matemática e resolvi investigar mais aprofundado essa prática. Essa 

experiência me fez compreender que se tem muito ainda a explorar dentro desse 

projeto, a título de exemplo, o estudo dos conceitos das grandezas geométricas área 

e perímetro. Isso nos levou a estudar as grandezas geométricas e olhar para a prática 

já desenvolvida identificando as relações com o que temos estudado. Considerando 

isto, este relato descreve um estudo sobre conceitos de Grandezas Geométricas a 

partir da construção de plantas baixas residenciais por alunos do 8° ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública durante aulas de matemática. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo das evoluções sócio-culturais e tecnológicas dos dias atuais, 

percebem-se mudanças na sociedade e no pensamento humano. Isso requer 

autonomia, criatividade e autocrítica na aquisição e na triagem das informações, bem 

como na construção do conhecimento. Em nossos dias, o cálculo da área e perímetro 

de uma superfície é usado, em diversas situações do dia a dia, como por exemplo, 

para saber o tamanho de uma moradia, determinar a quantidade de piso, o 

comprimento de uma parede, dentre outros. 

Lima e Bellemain (2010) afirmam que a criança lida com grandezas e medidas 

mesmo antes de chegar à escola por meio de comparações, medições ou estimativas 

de medida relativa a alguma grandeza. “A medição de grandeza é um processo 

complexo, que envolve escolha de uma unidade de medida e emprego de 

procedimentos apropriados, muito deles apoiados em instrumento [...]” (LIMA & 

BELLEMAIN, 2010, p.178). A esse processo de medição, num olhar puramente 
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geométrico e representado por uma unidade de medida, chamamos de grandezas 

geométricas (LIMA & CARVALHO, 2010). 

A apreensão dos referidos conteúdos devem ser intencionalmente, trabalhado 

e sistematizado na escola possibilitando uma aproximação entre os conhecimentos 

espontâneos (adquiridos no cotidiano) e os de natureza científica (adquiridos no 

ambiente escolar), com a mediação do professor, o qual tem papel central na 

organização do ensino de maneira que possibilite ao estudante apropriar-se dessa 

cultura (MARTINS et al, 2016). 

As Grandezas Geométricas é um campo privilegiado de inúmeras 

possibilidades de articulações, que podem ser justificadas por Bellemain e Lima (2002, 

p. 7): “[...] seu papel tem sido apontado como muito importante na articulação entre os 

domínios matemáticos da aritmética, da geometria e da álgebra e entre a Matemática 

e outras disciplinas abordadas na escola”. 

Com a preocupação de remarcar essas terras após cada inundação do Rio Nilo, 

os egípcios, passaram a nomear funcionários, chamados agrimensores ou 

esticadores de cordas. Aqui, sugere um dos primeiros instrumentos de medidas, 

constituída de cordas entrelaçadas que serviam para marcar ângulos retos. A busca 

por técnicas de resolução geométrica manteve o campo da matemática em constante 

movimento. 

De qualquer modo, existem inúmeras situações que os materiais manipuláveis, 

se configuram de grande relevância no ambiente escolar. Dentre os materiais 

utilizados neste trabalho, daremos uma especial atenção, aos manipuláveis, 

especificamente, os que serão utilizados no processo de medição e representação 

geométrica. Seu carácter pedagógico se dará pelo fato de explorarmos tanto os 

materiais convencionais e os não, primando pela reflexão de nossas ações.  Sua 

utilização é justificada por Abrantes (1999): 

A inclusão do estudo da medida nos currículos do ensino básico, 
justifica-se pelas necessidades da vida quotidiana, do mundo do trabalho e, 
ainda, do desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Com efeito, tanto na 
vida do dia-a-dia como em muitas profissões é importante realizar medições 
e ser capaz de manipular instrumentos de medida. A evolução tecnológica e 
científica está associada ao grau de precisão nas medidas (ABRANTES, 
1999, p. 69). 
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Com o intuito de levar os alunos a aprendizagem sobre os conceitos de 

Grandezas Geométricas e proporcionar atividades mais prazerosas, sugerimos a 

construção de uma planta, que segundo Abrantes et al, (1999), dá aos alunos a 

oportunidade de utilizar o conceito de medida, raciocinar em termos proporcionais, 

desenvolver a criatividade ao mesmo tempo associar a Matemática a outras 

disciplinas. A construção de plantas baixas também tem o intuito de desmistificar a 

imagem da matemática, propiciando oportunidade de investigação, ao mesmo tempo 

que se estuda os conceitos de grandezas geométricas de forma lúdica. 

3. METODOLOGIA 

Para que pudéssemos alcançar nosso objetivo de apresentar uma proposta de 

trabalho que facilite o aprendizado das grandezas geométricas área e perímetro, 

realizamos um projeto intitulado: Planta Baixa – Minha Casa e Planta Baixa – Casa 

dos meus sonhos, junto aos alunos do 8° e 9° do Ensino Fundamental de uma Escola 

da Rede pública do município de Vitória/ES. 

As aulas destinadas para o desenvolvimento desse projeto foram realizadas 

entre os meses de abril a novembro de cada ano, num período de 2h/aula dispostas 

em tempos de 50 minutos num formato de aulas geminadas (dois tempos de 50 

minutos corridos), em dias das semanas determinados em conjunto com a equipe 

pedagógica da escola ciente do trabalho a ser desenvolvido.  

Antes de iniciar o projeto foi feito uma abordagem em torno da história das 

grandezas e medidas, com a finalidade de levar os alunos a perceberem que a 

necessidade prática de mensurações e o que levou as civilizações antigas a 

desenvolverem técnicas e fazer uso de sistemas que utilizavam formas geométricas. 

Conceber esse tipo de conhecimento é levar os alunos a perceber pontos de 

aproximação entre origem deste conteúdo às necessidades atuais. Em seguida, foram 

trabalhadas com alunos, uma sequência de 5 atividades (quadro 1) tendo como 

objetivo desenvolver habilidades e competências necessárias para a construção de 

plantas baixas. 
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Quadro 1- Síntese de cada atividade inicial 
Duração Conteúdos Recurso 

utilizados 
Objetivo 

01 1/aula 
50 min 

- Medida de 
comprimento 
- Números 
decimais 

- régua graduada Fazer um levantamento prévio à cerca 
das habilidades dos alunos quanto ao 
manuseio do instrumento régua e 
leitura da medida. 

02 2/50min - Geometria 
- Medida de 
comprimento 
- Unidade de 
medida: m, cm 
- Números 
decimais 

- espaço físico da 
escola, trena 
- lápis 
- papel. 

 

Construir uma planta baixa de forma 
colaborativa relacionando as 
grandezas a geometria, e possibilitar a 
tradução de imagens mentais, por 
meio de representação gráfica no 
ambiente construído pelos homens. 

03 Tarefa de 
casa 

- Geometria 
- Medida de 
comprimento 
- Unidade de 
medida: m, cm 
-Números 
decimais 

- espaço físico da 
residência do aluno 
- trena 
- lápis 
- papel. 

 

Relacionar as grandezas e geometria 
à realidade na qual o aluno está 
inserido, e possibilitar a tradução de 
imagens mentais, por meio de 
representação gráfica no ambiente 
construído pelos homens. Além de 
estimular o desejo de construir sua 
própria casa 

04 1/50min - Escala - Atividade 
impressa 
- lápis 
- escalímetro 

Fazer uso de diferentes instrumentos 
de medidas e relacionar objeto real e 
imagem reduzida e/ou ampliada. 

05 2/50min - Área 
- Perímetro 
- Escala 
- Operações com 
números decimais 
 

- atividade 
impressa 
- lápis 
- escalímetro 

Determinar a área e o perímetro de 
figuras planas fazendo uso correto das 
quatro operações básicas com 
números decimais 

Percebemos que os alunos apresentavam um certo desconhecimento quanto 

ao uso da régua. Realizavam algumas confusões, por exemplo: (1) demarcavam o 

início da régua como sendo o zero, fazendo a leitura de maneira incorreta; (2) 

nomeavam as unidades de medidas de forma trocada. Pensando nisso, a atividade 1 

propõe as medições da altura de dois objetos utilizando uma régua graduada, que 

visou investigar conhecimentos prévios acerca da habilidade de manuseio da régua e 

leitura das medições.  

A segunda atividade teve o objetivo de mostrar, experimentalmente, a 

construção de uma planta baixa de forma colaborativa. Para isso, utilizamos o espaço 

físico da escola, trena, lápis, papel. Inicialmente, pedimos que os alunos 

descrevessem oralmente os espaços que compõe o segundo andar da escola, e, em 

seguida, que o desenhassem individualmente numa folha sulfite. Verificamos que as 

representações dos alunos apresentam algumas irregularidades, tais como: (1) os 

ambientes não eram interligados por uma mesma parede, dando ideia de figuras 
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soltas; (2) não possuíam noção de tamanho, fazendo banheiros e corredores maiores 

que as salas de aula e (3) outros ainda, não se arriscavam a desenhar. Percebemos 

que, apesar do ambiente desenhado ser o mesmo, alguns faziam desenhos diferentes 

deste mesmo espaço.  

Dando continuidade na atividade 2, propomos a realização de uma tarefa 

motora, na qual os alunos foram organizados em grupos de 4 integrantes, para fazer 

a medição da largura e comprimento do ambiente determinado pelo professor. Para 

garantir que os alunos fariam a leitura correta na trena, foi pedido que os grupos 

fizessem a medição da própria sala de aula. Após esta proposta, os grupos 

percorreram o segundo andar, e cada um no seu ambiente, anteriormente definido, 

fizeram as medições e seus registros. O próprio grupo definiu quem seguraria a ponta 

da trena, quem seguraria sua extremidade, e quem anotaria as medidas no papel, e a 

quarta pessoa ficaria responsável em conferir as medidas e calcular a área. Ao final 

dessa atividade, o esboço da estrutura física da escola foi construída no quadro da 

sala de aula de forma colaborativa e com a mediação do professor. 

No decorrer desta atividade, foi possível observar que existem diferentes níveis 

de participação dos alunos no grupo. O mais elementar consiste na preocupação de 

cumprir sua parte da tarefa. E o segundo, em ter a iniciativa de ajudar o outro a fazer 

sua parte. Vigotsky (2007) caracteriza esse segundo nível como sendo o indivíduo 

que possui maior compreensão no processo ensino-aprendizagem dentro de um 

grupo. Portanto, para que essa aprendizagem acontecesse foi estritamente 

necessário o desenvolvimento da colaboração dos componentes no grupo. Essa 

interação promoveu o desenvolvimento e o aprendizado pertinentes as grandezas 

geométricas simultaneamente com a tarefa de visualizar, analisar e colaborar. 

A atividade 3 foi proposta como tarefa de casa utilizando conhecimentos 

adquiridos na atividade 2, que o aluno construísse o croqui de sua própria residência 

em folha A4 e registrasse as medidas no desenho.  

A quarta proposta se constitui de uma atividade impressa, composta de 4 

réguas não graduadas. Foi solicitado, que o aluno determinasse em cada régua, a 

medida de 1,30m, usando na primeira régua a escala 1:20, na segunda 1:25, na 

terceira 1:50 e na quarta 1:100, segundo a figura a seguir: 
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Após essa etapa foi-lhes perguntado o que aconteceu com os comprimentos 

representados em cada régua. Ou seja, o aluno deveria perceber que a medida de 

1,30 foi diminuindo enquanto a escala foi aumentando. Aqui a escala serviu como 

estratégia para comparação entre duas medidas: a realidade e o objeto representado. 

Na atividade 5, foi entregue uma planta baixa sem medidas e solicitado que os 

alunos utilizassem a escala 1:50 para medir suas dimensões e, posteriormente, 

calculassem a área e o perímetro de cada ambiente. Geralmente, os alunos 

apresentam dificuldades em realizar as operações de adição e multiplicação por não 

saberem trabalhar com vírgulas. Para que a atividade fosse concluída, foi preciso 

retornar as operações dos números decimais.  

A realização destas atividades iniciais, pressupõe constituir uma familiaridade 

com o conteúdo e materiais manipulativos, assim como desenvolver capacidades e 

habilidades elementares, necessárias para a realização da nossa tarefa principal: a 

construção das plantas baixas. O quadro 2 apresenta um resumo do percurso da 

construção das plantas:  
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Quadro 2- Sequência de atividades para construção da planta baixa 

 Duração Conteúdos Objetivos 

1°Planta 

Minha 

Casa 

6 aulas 

de 

2/50 min 

-Geometria 

- Medida de 

comprimento 

- Unidade de 

medida: m, cm 

- Números decimais 

e suas operações 

- escala 

- área 

- perímetro 

Aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos 

nas atividades anteriores, 

capacitando e estimulando 

os alunos a construir a planta 

baixa da sua própria casa 

Croqui Tarefa 

de 

casa 

- Geometria 

- Medida de 

comprimento 

- Unidade de 

medida: m, cm 

- Números decimais 

Verificar a 

aprendizagem e 

estimular a 

autonomia, criatividade e 

criticidade 

2°Planta 

Casa 

dos Sonhos 

6 aulas 

de 

2/50 min 

- Geometria 

- Medida de 

comprimento 

- Unidade de 

medida: m, cm 

- Números decimais 

e suas operações 

- escala 

- área 

- perímetro 

Verificar a 

aprendizagem e 

estimular a 

autonomia, criatividade e 

criticidade 

Na construção da primeira planta baixa: “Minha Casa”, o material utilizado se 

constituiu de prancheta de MDF 1,00x0,80, régua T de 50 cm, jogo de esquadro não 

graduado, escalímetro, borracha nanquim, papel vegetal A3, Folha sulfite A3, caneta 

permanente preta 1.0mm e 2.0 mm. 

Já de posse do croqui elaborado como atividade de casa (atividade 3 do quadro 

2), fixamos a folha sulfite A3 na prancheta e após chamamos a atenção para refletir 

sobre uma melhor posição do croqui, de modo que facilite o início do desenho, tendo 

como observação o alinhamento das paredes. Em seguida, pedimos aos alunos que 

marcassem um ponto à esquerda e inferior a folha, para dar início ao desenho. Essa 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

167 
 

metodologia foi pensada, após percebermos em outras experiências que alguns 

desenhos saiam do limite da folha. Sob o comando da professora, os alunos foram 

orientados para fazerem todos ao mesmo tempo, uma linha vertical e horizontal, tendo 

como ponto de partida esse ponto. E, marcar um espaçamento de 15 cm da cada linha 

desenhada no sentido de fora para dentro. Esses comandos deram origem a um L, 

formando assim a referência do desenho. A seguir, foram instruídos a observarem as 

medidas horizontais de seus respectivos croquis e utilizarem a escala 1:50, 

ressaltando que a cada mudança de ambiente teria que dar um espaçamento de 15 

cm, que representaria as lajotas que depois de rebocadas darão origem as paredes. 

Nesta etapa, o esquadro e a régua T, são instrumentos fundamentais para demarcar 

paredes perpendiculares e paralelas. A cada comando, foi de extrema necessidade 

que a professora passasse em cada mesa e conferisse se os alunos conseguiram 

entender e atender os comandos. O mesmo processo foi utilizado para delinear as 

paredes verticais. 

Após todos concluírem as paredes das residenciais, o próximo passo foi 

determinar janelas e portas. Em seguida, posicionar móveis e louças sanitárias com 

auxílio de gabaritos. Alguns gabaritos foram confeccionados pela própria professora, 

utilizando como material pastas de plástico transparentes. Esse recurso ajudou a 

otimizar bastante o tempo dos trabalhos. Visto, que quando os alunos erravam, 

apagavam e demoravam para fazer novos móveis. Quando concluídos os desenhos, 

a professora confere um por um, para que os alunos possam seguir a próxima etapa.  

No momento de passar o desenho a caneta permanente, fixamos uma folha 

vegetal A2 sobre a folha sulfite A2. As canetas permanentes 2.0 mm eram utilizadas 

para preencher todo o espaço que representavam as paredes. A caneta 1.0 mm foi 

utilizada para contornar todo o resto do desenho. Terminado essa etapa, os alunos 

construíram uma tabela/legenda, contendo o ambiente, suas respectivas dimensões, 

áreas e o total da área construída. A formulação dessa primeira planta, possibilitou 

aos alunos a construírem suas próprias conjecturas, e deu-lhes autonomia para 

elaborar a casa dos seus sonhos.  

O croqui da “casa dos meus sonhos”, foi a segunda atividade realizada em casa 

(quadro 2), e pretendeu iniciar a construção da segunda planta. O desenvolvimento 

desta se deu de forma semelhante a anterior, e possibilitou expor suas subjetividades. 
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Durante o desenvolvimento desse projeto foi preciso que a professora fizesse 

intervenções, com o intuito de evitar incoerência não convencionais, como por 

exemplos: ambientes coletivos menores que os ambientes individuais, banheiro cujas 

portas abrem para um ambiente coletivo, ambientes sem ventilação, dentre outros. 

A culminância do projeto se deu na mostra cultural, que geralmente ocorre entre 

o mês de outubro e novembro, por meio de exposição no mural da escola. Por 

acontecer num sábado, os familiares têm oportunidade de visitar o espaço escolar e 

prestigiar os trabalhos de seus filhos e/ou familiares.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao construir a planta baixa “Minha Casa” até o término da Planta Baixa “Casa 

dos meus sonhos”, fez-se necessários diversos conhecimentos matemáticos: 

operações básicas com números decimais, escalas, geometria, medidas de 

comprimento, cálculo de perímetro e área, estimativas. Sem estes conhecimentos, é 

impossível que um projeto seja concluído. E percebi ao incitar a criar, por “dar vida” 

aos seus sonhos, que esta foi uma solução para estimulá-los a vivenciar o 

conhecimento.  

Nesta busca por despertá-los para a aprendizagem matemática, não somente 

os conceitos científicos superam por incorporação os conceitos cotidianos, mas 

provocamos profundas transformações internas. Por exemplo, ao lidarem com os 

conceitos cotidianos, os educandos não tinham consciência deles, mas ao operar com 

os conceitos científicos, começaram a estabelecer relações. Esse desenvolvimento 

do pensamento conceitual permitiu que os alunos tivessem uma melhor percepção da 

sua realidade e tiveram a oportunidade de transcender os limites quando de forma 

espontânea manifestaram desejos e superaram a primeira planta. 

E hoje, após ingressar no curso de mestrado, descobri que ainda tenho que 

avançar. É preciso aprofundar os conhecimentos à cerca dos conceitos, para que suas 

práticas matemática atendam a seus diferentes contextos culturais. Desse modo, esse 

trabalho não se esgota aqui.  Tomaremos essas experiências como pilar, para futuras 

estratégias e metodologias com o intuito de ampliar o projeto plantas baixas, por meio 

de um estudo das grandezas área e perímetro com ênfase no campo conceitual. 
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LITERATURA INFANTIL,  CONHECIMENTOS DE GRANDEZAS E 

MEDIDAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Solange Taranto de Reis41 

Dilza Coco42 

 
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre apropriação da literatura 
infantil com crianças e o ensino de conhecimentos do eixo grandezas e medidas. Essa pesquisa teve 
inicio com as atividades de iniciação científica, realizadas no ano de 2015, no contexto de um curso de 
atualização em educação matemática para professores dos anos iniciais, ofertado pelo Ifes/Campus 
Vitória. A partir dessa experiência, construiu-se a proposta do estudo com a finalidade de acompanhar 
repercussões dessas ações de formação continuada no contexto escolar. Para isso, estabeleceu-se 
parceria com uma das professoras participantes do curso, no intuito de apoiar o planejamento, 
desenvolvimento e validar as atividades didáticas , com o objetivo de analisar potencialidades e limites 
de quatro sequências de atividades baseada na literatura infantil para ensinar/mediar conhecimentos 
do eixo grandezas e medidas com crianças. Buscando compreender como a literatura infantil pode 
favorecer o ensino do eixo grandezas e medidas com crianças, a pesquisa de caráter qualitativo, do 
tipo intervenção, sustentada pelos pressupostos da abordagem Histórico-Cultural foi realizada em um 
CMEl do município de Vitoria, no período de junho a setembro de 2016. As análises dos dados 
evidenciam que as crianças foram atribuindo sentidos aos conteúdos do eixo de grandezas e medidas 
sugeridos nas sequências de atividades propostas com a literatura infantil, como medidas padronizadas 
e não padronizadas, medidas de tempo, de comprimento, de ordem, de quantidade como dúzia e meia 
dúzia, de capacidade entre outras. Evidenciou-se na pesquisa que a literatura infantil oferece potencial 
significativo para o ensino de matemática com crianças.  
. 
Palavras Chaves: Literatura infantil. Formação continuada de professores e Grandezas e Medidas. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como tema geral a utilização da literatura infantil no contexto do 

ensino de matemática com crianças, mais especificamente no que tange aos 

conhecimentos do eixo grandezas e medidas.  Para isso, apresenta dados de 

pesquisa desenvolvida em uma unidade pública de educação infantil do sistema 

municipal de Vitória, no período de junho a setembro de 2016, em uma turma de 

crianças de cinco anos. A aproximação com esse tema de investigação inicia no ano 

de 2015, quando as autoras desse artigo participaram da equipe de organização e 

desenvolvimento de um curso de extensão ofertado a professoras da educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental, pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 

Campus Vitória, intitulado Contação de histórias e matemática: relações possíveis no 

ensino de grandezas e medidas43. Esse curso envolveu dezoito professoras da rede 

                                            
41 Graduada em Licenciatura em Matemática.IFES. E-mail.solangetaranto@gmail.com 
42 Dra. IFES. E-mail dilzacoco@gmail.com 

43Ação vinculada ao Grupo de Pesquisa em Práticas Pedagógicas de Matemática (GRUPEM), 
do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).  
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pública da Grande Vitória. Foi realizado em 8 encontros presenciais, atividades 

disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) e relatos de 

experiências didáticas desenvolvidos em sala de aula pelas participantes do curso 

entre os dias 14 de setembro a 23 de novembro de 2015, com a seguinte dinâmica, 

atividades de estudos teóricos e técnicas de exploração de obras literárias numa 

perspectiva dialógica (BAKHTIN, 2003) com atenção para os conhecimentos de 

grandezas e medidas.  

A partir do término dessa ação sentimos necessidade de manter o diálogo com 

docentes participantes do curso no intuito de acompanhar as repercussões das 

proposições discutidas na formação com o trabalho desenvolvido nas escolas. Esse 

diálogo foi orientado pelos procedimentos metodológicos da abordagem qualitativa de 

pesquisa (BOGDAN, BIKLEN, 1994), do tipo intervenção. Realçamos que o emprego 

da palavra intervenção está ancorado em Damiani (2012), por esta afirmar que a 

pesquisa intervenção possibilita produzir práticas de ensino inovadoras que são 

planejadas, implementadas e avaliadas em seu propósito de maximizar as 

aprendizagens dos alunos que delas participam. Nessa direção, estabelecemos 

parceria com uma das professoras que concluiu o curso com o intuito de apoiar o 

planejamento e desenvolvimento de atividades sobre grandezas e medidas no 

contexto da educação infantil. Tal parceria teve por objetivo principal analisar 

potencialidades e limites de atividades planejadas para explorar/ensinar 

conhecimentos do eixo grandezas e medidas na infância.  

Considerando o objetivo exposto, foram realizadas várias ações colaborativas 

entre professora e pesquisadora como a seleção de obras literárias que atendessem 

as demandas do trabalho pedagógico da escola, de contação de históricas para as 

crianças, de planejamento e desenvolvimento de atividades didáticas que 

contribuíssem para a apropriação de conhecimentos do eixo grandezas e medidas, 

sem contudo perder de vista a especificidade da literatura infantil no desenvolvimento 

humano, que é de provocar encantamentos, emoções, imaginação, enfim, de 

contribuir para a humanização das pessoas de forma lúdica e criativa.  

Para expor os detalhes dos dados oriundos desse estudo, organizamos esse 
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texto em quatro seções, incluindo essa introdução e as considerações finais, além de 

um tópico sobre os pressupostos teóricos vinculados a abordagem Histórico-Cultural 

e a seção que apresenta os dados relacionados às atividades didáticas de grandezas 

e medidas desenvolvidas com as crianças.  

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

Nesse artigo entendemos a literatura infantil como direito humano importante de 

ser garantido a todas as pessoas, em especial as crianças. Essa defesa coloca 

responsabilidades ao trabalho educativo realizado na escola pública, uma vez que ao 

atender a maior parte da população brasileira, assume lugar importante na efetivação 

de práticas pedagógicas que contemplem espaços para o trabalho com a literatura e 

promova desse modo a democratização do acesso a esse bem cultural. Além disso, 

essa defesa encontra fundamentos em proposições como de Antonio Cândido (1995, 

p. 249) que nos diz: 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de 
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.   

Desse modo, Cândido (1995) nos oferece uma série de argumentos que mostra 
a importância da literatura na formação humana, o que também é confirmado por 
Fanny Abramovich (1991), quando afirma que é importante para a formação de 
qualquer criança ouvir muitas histórias, pois é na literatura infantil que as palavras 
ganham vida e favorecem atribuição de sentidos. Esse modo de compreender a 
literatura e a literatura infantil pelos autores citados sinaliza para nós que a obras 
literárias não devem ser utilizadas como pano de fundo para fins específicos e restritos 
do ensino de algum conteúdo escolar. Ela deve ser apropriada como recurso estético 
metodológico para ampliar, a relação entre leitor e texto, com possibilidades de 
produção de significados. Para isso, não podemos limitar a literatura a fins didáticos, 
reduzindo seu potencial como obra de arte, pois, como posto por Machado (2012), os 
alunos se envolvem com histórias bem contadas e que tenham um enredo criativo. O 
que sugere uma dupla responsabilização, tanto na escolha da história, garantindo a 
qualidade literária, como a preparação da narração. Machado (2012) considera que a 
produção de significados é favorecida por uma narrativa bem arquitetada. E completa 
a afirmativa, 

[...] um bom professor, e especialmente um bom professor de Matemática, é 
sempre um bom contador de histórias. Os contos de fadas constituem uma 
importante fonte de inspiração para a organização das aulas de Matemática, 
sobretudo pelo modo como os contextos ficcionais são explorados 
(MACHADO, 2012, p.18). 

Concordamos com essa premissa e a entendemos como uma forma de 

possibilitar as crianças condições de imaginação, criação, e desenvolvimento da 
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linguagem e da capacidade de abstração. Capacidade esta bastante requerida no 

contexto da linguagem matemática. As histórias ficcionais também contribuem para 

as crianças se relacionarem com o mundo adulto, por meio do jogo de faz de conta 

ou jogo de papeis, que se constituem como a atividade guia, ou atividade principal da 

criança (LAZARETTI, 2016).  

De acordo com Leontiev (2006, p. 125), o jogo de papéis surge “[...] a partir de 

sua necessidade de agir em relação não apenas ao mundo dos objetos diretamente 

acessíveis a ela, mas também em relação ao mundo mais amplo dos adultos”. Sendo 

assim, a situação imaginária, no jogo de papéis, é explícita, enquanto a regra está 

implícita nos papéis sociais que a criança desempenha ao brincar. No jogo de papéis, 

a criança se apropria das relações sociais e ações humanas, isto é, por meio da 

situação imaginária adentra no universo do adulto e se torna capaz de criar e 

experimentar situações reais.  Nas brincadeiras ela tem espaço para reproduzir e 

generalizar ações com objetos; transfere o significado de um objeto a outro como 

geralmente, vemos um lápis assumindo o papel de uma injeção, ou um pedaço de 

papel sendo comidinha de boneca. È na prática cotidiana, que a criança aprende e 

desenvolve habilidades e capacidades para isso. No mundo da brincadeira existem 

regras fixas, que refletem relações sociais entre as pessoas e os objetos, um mundo 

de realidade, aqui definido como brincadeira de papel social.  

Por isso, o desenvolvimento do jogo, seja de papéis ou de regras, requer ações 

educativas que promovam o seu surgimento, o seu desenvolvimento e o seu 

direcionamento, ou seja, é preciso intervenção para que o conteúdo dessa atividade 

avance nos processos de relações criança-mundo, com possibilidades 

humanizadoras. Por isso, é preciso investir em diversos enredos e promover 

argumentos em brincadeiras, sendo essa a tarefa da escola, promover e intervir em 

brincadeiras das crianças, com o objetivo de ensinar conhecimentos importantes para 

vida. Os conhecimentos ao serem desafiadores, potencializam a atividade criadora 

das crianças, ampliam suas experiências culturais e aprimoram funções psicológicas 

superiores como atenção, memória, pensamento, imaginação, entre outras. Segundo 

Lazaretti (2016), a intervenção do professor nesse processo pode ser de incrementar 

com materiais, recursos, conhecimentos dessas atividades laborais, compartilhando 
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com as crianças, brincando junto, instigando o enredo, levantando hipóteses de 

direcionamento de ações e operações.  

A brincadeira compartilhada permite a participação do professor não apenas 
como alguém que pode dirigir, mas de vivenciar com as crianças e perceber 
como elas vêm construindo seus conhecimentos a respeito do que envolve 
as funções de trabalho nas atividades produtivas dos adultos, incrementando 
e enriquecendo o conteúdo de valores e regras sociais que são fundamentais 
para se relacionar com o mundo circundante, em direção à almejada 
formação humana (LAZARETTI, 2016 p.136)  

Essas proposições encontram sintonia com postulados de Vigotski (2010) que 

mostra que nas atividades de ensino a mediação do professor é fundamental para a 

apropriação de conhecimentos. Para o autor, a aquisição do conhecimento ocorre por 

meio da mediação com um outro mais experiente, sendo importante considerar o 

processo histórico-cultural e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. 

Para ele, o sujeito é interativo, adquire seus conhecimentos a partir de um processo 

intra e interpessoal e de trocas com o meio. 

Para isso, o autor realça que o professor deve ter profundo conhecimento acerca 

das leis da educação, ser inspirado no conhecimento científico, conhecer 

profundamente a matéria e a técnica do seu trabalho e transformar a educação em 

uma criação da vida. O professor não deve ser apenas um incentivador, motivador do 

aluno, mas precisa ter profundo conhecimento do que vai ensinar. Desse modo, 

coloca em destaque a função do professor no processo de ensino e aprendizagem.  

Dialogando com esses pressupostos, Abrantes (2013) destaca a importância da 

literatura infantil para o processo de conhecimento das crianças. Ressalta que se torna 

necessário atentar para a escolha da literatura infantil que traga conhecimentos com 

os quais as crianças entrarão em relação durante atividades objetivadas na educação 

infantil. Pondera a necessidade de que ações escolares sejam organizadas no sentido 

de que as crianças, pela mediação do professor, entrem em contato com os 

conhecimentos. Entende que o desenvolvimento das capacidades intelectuais na 

infância não ocorre sem a apropriação dos saberes históricos. 

Todas essas indicações teóricas quanto à aprendizagem na infância e o 

potencial da literatura para o desenvolvimento humano ancoram nossa pesquisa. 

Contudo, devido ao enfoque do estudo priorizar conhecimentos do eixo grandezas e 

medidas buscamos amparo conceitual em Caraça (1951) e Machado (1998). Esses 

autores entendem que medir é comparar, isto é, a medida pode ser definida como o 
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meio conceitual pelo qual duas entidades diferentes, porém de mesma grandeza, 

podem ser comparadas em termos numéricos. Cada medida deve ser vista de acordo 

com o que se quer medir. Isso tem relação com o conceito de grandeza, já que uma 

medida tem de estar de acordo com a grandeza do que se quer medir. Caraça (1951, 

p 29-30) acredita que seja necessária a existência de um termo de comparação único 

entre todas as grandezas de mesma dimensão: “[...] para medir é necessário que se 

defina uma unidade única, e que se conte, então, o número de vezes que a unidade 

definida cabe naquilo que se queira medir”. As contribuições de Caraça (1951), 

Machado (1998), assim como de Cândido (1995), Vigotski (2010), Bakhtin (2003) e 

outros que dialogam com a abordagem Histórico-Cultural, oferecem aporte teórico 

para sistematizar as análises que serão apresentadas na próxima seção desse artigo.  

PÁSSARO ENCANTADO NA CIDADE DE SANTA TEREZA  

Ao iniciarmos a produção de dados no contexto da sala de aula, a professora 

regente estava trabalhando com as crianças um projeto intitulado Voando sobre o 

Brasil nas asas do pássaro encantado, baseado em uma obra de literatura infantil 

denominada A menina e o pássaro encantado, de Rubem Alves. Nessa história, o 

autor apresenta um pássaro, identificado como pássaro encantado, que viaja pelo 

mundo conhecendo lugares e, ao retornar, os descreve para a menina, permitindo ao 

leitor conhecer características dos lugares visitados, ou seja, o leitor viaja junto com 

os personagens da história. Cabe lembrar que a escolha dessa obra pela regente não 

foi aleatória, mas revela repercussões do curso de extensão, pois o livro foi trabalhado 

nessa formação. Contudo a professora se apropria das indicações da formação de 

forma criativa e produtiva, pois não repete a proposta vivenciada no curso, mas a 

integra as demandas de trabalho com as crianças e dá outros encaminhamentos.  

Figura 1- Capa do livro 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A partir da leitura do livro de Rubem Alves (FIGURA 1), utilizando as técnicas de 

entonação, expressão e recursos, abordados também no curso de extensão, a 

professora explora o personagem da história (pássaro encantado) para desenvolver 

uma série de atividades didáticas durante o ano letivo de 2016. Baseado nisto 

utilizamos o projeto inicial da professora para desenvolver 04 sequências de 

atividades utilizando a história A menina e o pássaro encantado. Primeiro o 

personagem pássaro viajou de Portugal para Vitória na comitiva de Vasco Fernandes 

Coutinho. A proposição desse percurso foi devido à escola ter escolhido o 

desenvolvimento de trabalhos sobre o dia da colonização do solo Espírito Santense. 

Assim, a professora articulou o roteiro do livro com os conhecimentos da história do 

Estado. Aproveitou esse momento para explorar com as crianças espaços da cidade, 

bem como organizou um teatro com as crianças e produziu uma paródia conforme 

podemos observar nas figuras 2 e 3.  

Figura 2 – Visita a orla capixaba 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 3 – Paródia sobre a chegada do colonizador 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Em seguida é proposto que o pássaro conheça o Espírito Santo e então ele 

segue viagem para Santa Tereza/ES onde conhece o pássaro que é símbolo do 
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estado, o beija flor. Também teve a proposição do pássaro encantado viajar para o 

Rio de Janeiro, pois estava acontecendo nesse período da pesquisa as Olimpíadas e 

as Paralimpíadas, e uma viajem do pássaro para o interior do Brasil, conhecer um 

pouco da cultura e costumes do povo do interior. Neste artigo iremos discutir somente 

as atividades desenvolvidas com o pássaro encantado quando viaja a Santa Tereza.  

Nessa sequência, organizamos atividades para trabalhar com as crianças a noção de 

longe e perto. Para isso, utilizamos, inicialmente, um globo terrestre e um navio feito 

de papel e barbante, para que as crianças, com o navio de papel, percorressem no 

globo a distância feita por Vasco Fernandes Coutinho saindo de Portugal e chegando 

à Vitória e, depois, visualizassem a distância representada de Vitória a Santa Tereza.  

A professora pediu para que as crianças sentassem em rodinha44, e começou falando 

sobre a viagem do pássaro encantado a Portugal. Relembrou que ele conheceu a 

comitiva de Vasco Fernandes Coutinho e viajaram juntos para o Brasil, chegando no 

Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Depois, o pássaro seguiu viagem para Santa 

Teresa para visitar seu amigo, o beija flor. Após, a professora pegou o globo terrestre 

e, com um navio de papel, foi mostrando aos alunos, de forma alusiva e lúdica, a 

viagem do pássaro encantado, de Portugal até Vitória, no Espírito Santo, para cada 

criança e eles foram acompanhando com o navio e com os dedinhos o percurso da 

viagem no globo terrestre (Figura 4). 

Essa atividade motivou bastante as crianças. Todos fizeram o caminho do pássaro de 

Portugal ao Espírito Santo, observando informações e interagindo com globo terrestre. 

Depois, foi mostrando aos alunos, utilizando o dedo indicador da mão, o outro 

percurso realizado pelo pássaro, foi de Vitória a Santa Teresa. Após esta atividade, a 

professora pediu para que as crianças sentassem nas suas cadeiras, e foi até o 

quadro e desenhou o pássaro saindo de Portugal e o mapa da costa do Brasil 

localizando Vitória e Santa Teresa. Pediu para que duas crianças fossem ao quadro 

e medissem com um barbante a distância, representada no quadro, percorrida pelo 

pássaro de Portugal a Vitória e depois a distância de Vitória a Santa Teresa (Figura 

                                            
44  Segundo Costa (2007) a roda de conversa (rodinha) faz parte da rotina na Educação Infantil, 

ela é organizada com a intenção de desenvolver a conversa, de garantir o caminho para que a criança 
aprenda a expor, a expressar-se, a falar, partindo da ação para se aprender a agir, na rodinha ela 
aprende a colocar sob diferentes formas o que construiu, o que sente, suas concepções sobre o mundo. 
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4). Logo após com pedaços de barbante mediu as distâncias e mostrou aos alunos 

perguntando qual era a maior distância se era de Portugal a Vitória ou de Vitória a 

Santa Tereza. 

Nessa atividade ressaltamos, baseados em Machado (1998), que medir é comparar, 

e só podemos comparar grandezas de uma mesma espécie. Trabalhamos, também, 

as medidas não padronizadas, tão importantes para construção do conceito de 

medida, conforme afirma o autor. 

Figura 4 – Diferentes formas de comparar as distâncias entre as cidades 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Essas imagens indicam que a professora aproveitava o interesse das crianças 

para desenvolver situações de aprendizagem que pudessem contribuir com a noção 

de distâncias. Para isso, utilizava várias formas de representação e análise, como o 

globo, o desenho e o barbante, sendo a comparação uma capacidade sempre 

requerida das crianças. 

A professora continuou seus questionamentos junto às crianças: “Professora: Se a 

maior distância é de Portugal a Vitória, então qual seria a menor distância? ” (DIÁRIO 

DE CAMPO). As crianças responderam comparando os dois pedaços de barbante que 

seria de Vitória a Santa Teresa. Uma das crianças comentou que em outro dia havia 

viajado com a família de carro de Vitória a Santa Tereza e observou que demorou 

muito, então Santa Tereza não ficava tão perto de Vitória como estava representado 

no quadro. A professora comentou com eles que aquilo era apenas um desenho de 

aproximação da distância real, e que Santa Tereza fica longe de Vitória, mas eles 

estavam comparando a distância de Portugal a Vitória em relação a distância de 

Vitória a Santa Tereza. Sendo assim, ela voltou a indagar qual era a menor distância. 

Neste momento, uma criança começou a cantar “Criança: Vasco veio de tão longe ..., 

entendi, Vasco veio de tão longe como na música. A distância de Vitória a Santa 

Tereza é menor” (DIÁRIO DE CAMPO). 
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Aqui pode-se perceber, como afirma Vigotski (1986), o quanto a paródia e a 

encenação da história ajudaram as crianças a constituir em suas memórias e, assim, 

quando necessário foram resgatadas.   

Vimos, também, concordando com Lazaretti (2016), que a participação do professor 

na brincadeira proporcionou às crianças reproduzirem e vivenciarem as atividades 

humanas, brincando juntos, instigando o enredo, levantando hipóteses de 

direcionamento das ações e operações.  

Após a discussão, foi entregue uma folha para que os alunos fizessem o registro da 

atividade (Figura 5). 

Figura 5 – Folha de atividade para registro  

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

Na atividade era pedido para que as crianças identificassem a viagem mais curta. 

Como a distância, no papel, de Vitória à Santa Teresa, era muito pequena, os alunos 

tiveram dificuldade em colar o tamanho do barbante no papel. A professora ao 

perceber tal dificuldade, adaptou a solicitação para que colassem a maior distância e 

respondessem oralmente o questionamento da atividade.  

Notamos que os enunciados das atividades recuperam as experiências e 

brincadeiras realizadas com as crianças e colocam em relação conteúdos 

matemáticos. Esse modo de sistematização indica que as várias ações de ensino se 

articulavam, além de favorecer a constituição de elementos de memória, sem perder 

de vista o foco da aprendizagem. Esse procedimento confirma o que Machado (2012) 
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diz sobre a importância de envolver as crianças no jogo do faz de conta das histórias, 

pois estas podem levar os estudantes a aprenderem mais facilmente e se abrirem 

para o jogo das abstrações Matemáticas.  

CONSIDERAÇÕES 

Nesse artigo buscamos destacar repercussões de uma ação de formação 

continuada no contexto da sala de aula. Tal formação, desenvolvida no contexto do 

Ifes, discutiu com professores dos anos iniciais e da educação infantil o potencial da 

literatura infantil para a apropriação de conhecimentos de diferentes áreas, em 

especial com atenção para conhecimentos de grandezas e medidas. Os dados 

apresentados nesse texto evidenciam que a professora acompanhada se apropriou 

dos estudos realizados na formação e desenvolveu trabalhos em sala de aula de 

forma criativa e produtiva, observando suas demandas pedagógicas. Também 

notamos que a professora não repete o que foi proposto na formação, mas realiza 

uma tradução das proposições considerando as especificidades de seus 

interlocutores (crianças de 5 anos), bem como suas necessidades de aprendizagem. 

Assim, utiliza a literatura infantil para organizar uma série de atividades de ensino 

onde os recursos e conhecimentos foram explorados de forma articulada, envolvendo 

áreas como linguagem, geografia, artes, matemática, história. 

Por meio das atividades as crianças foram atribuindo sentidos aos conteúdos do eixo 

de grandezas e medidas sugeridos nas sequências, como medidas padronizadas e 

não padronizadas, medidas de tempo, medidas de comprimento, 

ordem.Concordamos com Fanny Abramovich (1991) que é na literatura infantil que as 

palavras ganham vida e favorecem a atribuição de sentidos. 

Foi possível verificar, também, por meio de relatos e conversas durante o 

planejamento, que o curso de extensão de 2015 impactou no modo de ensino da 

professora parceira, que passou a trabalhar mais conteúdos do eixo de grandezas e 

medidas, que antes não eram abordados por ela em sala de aula. Assim, concluímos 

esse artigo com a compreensão da literatura como um recurso estético metodológico 

que extrapola o entretenimento e favorece a atribuição de sentidos no ensino e 

aprendizagem, conforme buscamos demonstrar no conjunto do elementos do texto.  
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ATIVIDADES COM PADRÕES MATEMÁTICOS E GENERALIZAÇÕES 

UMA FORMA DE DESENVOLVER O PENSAMENTO ALGÉBRICO 

Tatiana Bonomo de Sousa1 

Maria Auxiliadora Vilela Paiva2 

Resumo: O presente relato de experiência trata da descrição de atividades de resolução de problemas 
envolvendo padrões matemáticos e generalizações como forma de desenvolver o pensamento 
algébrico. Essa ação pedagógica foi aplicada aos integrantes do Grupo de Pesquisa de Educação 
Matemática (GEPEM) e teve como objetivo a construção de uma proposta de formação continuada 
sobre o ensino da Álgebra por meio de ações colaborativas entre professores, futuros docentes e outros 
pesquisadores. Esta sequência de atividades faz parte do projeto piloto da pesquisa de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática do Educimat-Cefor/Ifes que 
busca analisar saberes que os professores (re)constroem ao trabalhar atividades de generalizações de 
padrões matemáticos, em um curso de extensão que enfoca o ensino e aprendizagem da Álgebra. A 
fundamentação teórica é embasada nas reflexões de Lee Shulman (1986) sobre a base do 
conhecimento para o exercício de sua prática docente; Fiorentini, Miorim e Miguel (2005) que utilizam 
as potencialidades pedagógicas das investigações matemáticas na mobilização do desenvolvimento 
do pensamento algébrico; Delvin (2002),Vale e Pimentel (2011), embasam discussões sobre 
generalizações de padrões matemáticos no ensino e aprendizagem da Álgebra. Para esta ação 
pedagógica realizamos uma sequência de atividades que foram aplicadas em duas etapas. Na primeira 
etapa três atividades foram aplicadas com intuito de conhecer as percepções, as formas de resoluções, 
a linguagem algébrica e aspectos que caracterizam o desenvolvimento do pensamento algébrico. A 
segunda etapa teve como objetivo conhecer a opinião dos participantes sobre as possibilidades, 
desafios e potencialidades pedagógicas das atividades envolvendo padrões matemáticos e 
generalizações. A aplicação dessas atividades no grupo de pesquisa contribuiu na compreensão da 
formação continuada como uma atividade com características colaborativas, na qual se busca o 
compartilhamento das discussões, reflexões e avaliações por meio do diálogo, na tentativa de contribuir 
para o desenvolvimento do conhecimento. Percebemos por meio de observação dos questionamentos 
e das discussões realizadas durante a ação pedagógica que esta contribuiu para a formação dos 
professores no que se refere ao desenvolvimento de diversos conceitos matemáticos, principalmente 
os relacionados à Álgebra. Concluímos que a utilização de atividades com padrões matemáticos e 
generalizações propicia o desenvolvimento do pensamento algébrico, na apropriação da linguagem 
algébrica e, da construção de conceitos da Aritmética.   

Palavras-chave: Padrões matemáticos, Generalizações, Pensamento algébrico. 

1- Introdução 

Este relato de experiência trata da descrição de atividades de resolução de problemas 

envolvendo padrões matemáticos e generalizações e suas potencialidades no 

desenvolvimento do pensamento algébrico. Essas atividades foram aplicadas aos 

integrantes do Grupo de Pesquisa de Educação Matemática (GEPEM) e teve como 

objetivo a construção de uma proposta de formação continuada sobre o ensino da 

Álgebra. Esta sequência de atividades faz parte do projeto piloto da pesquisa de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

do Educimat-Cefor/Ifes que busca analisar saberes que os professores (re)constroem 
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ao trabalhar atividades de generalizações de padrões matemáticos, em um curso de 

extensão que enfoca o ensino e aprendizagem da Álgebra. 

Os estudos deste relato iniciaram-se a partir dos questionamentos de uma  pesquisa 

maior cujo objetivo central é trabalhar a formação tanto inicial como continuada para 

o ensino e aprendizagem da Álgebra. Questões mais voltadas à formação continuada, 

como as que se seguem, surgiram ao formular o problema da pesquisa: Quais as 

estratégias adotadas pelos professores ao iniciar o conteúdo de Álgebra? Quais os 

saberes desses profissionais sobre o conteúdo de generalizações e padrões 

matemáticos? Como o uso de generalizações e padrões matemáticos pode contribuir 

no desenvolvimento do pensamento algébrico? O que poderia ser feito para 

solucionar/amenizar as dificuldades de ensino-aprendizagem da álgebra?  

 Na busca de encontrar respostas para essas indagações, iniciamos nossos estudos 

enfatizando que a Matemática para muitos autores é uma ciência considerada 

formada de padrões. Muitos fenômenos físicos foram explicados por meio de padrões 

e suas generalizações. Ao observar certo padrão nos astros, criou-se o calendário 

lunar, nas notas harmônicas ao compor uma melodia, nas estampas de  tecidos, nas 

construções, na arte e até a ciência da computação está ligada a um padrão básico. 

Desde  a antiguidade buscavam regularidades e padrões, nas sequências, nos 

números, nas figuras e na natureza. Para Delvin (2002,p.9) 

Foi só nos últimos 20 anos [...] que surgiu a definição matemática que é hoje 
consensual entre a maioria dos matemáticos: O que o matemático faz é 
examinar “padrões” abstratos , padrões numéricos, padrões de forma, 
padrões de movimento, padrões de comportamento, etc.[...] Podem surgir a 
partir do mundo à nossa volta, das profundezas do espaço e do tempo, ou 
das atividades mais ocultas da mente humana.  

 
As autoras Vale e Pimentel (2005) afirmam que se a Matemática for vista como a 

ciência dos padrões, é possível de contribuir como uma nova visão desta disciplina 

por parte dos professores, tornando o processo de ensino e aprendizagem com mais 

sentido para os alunos. No entanto, propõe a mudança na prática pedagógica, de 

forma que busque despertar no aluno a curiosidade de observar a infinidade de 

padrões que o cercam. Por meio da observação de diferentes padrões e 

regularidades, o aluno chegará às generalizações matemáticas necessárias com 

maior apropriação do conteúdo, ou seja, irá utilizar a linguagem algébrica com maior 

coerência. As autoras destacam ainda a necessidade de sensibilizar os professores 
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sobre esse tema que muitas vezes passa despercebido nos livros didáticos, enfatizam 

a importância do uso de padrões matemáticos e suas generalizações na apropriação 

do ensino da Álgebra.  

Para compreender a importância da abordagem das temáticas desta pesquisa no 

processo de ensino e aprendizagem da Álgebra buscou-se fundamentos nos PCNs 

(BRASIL,1998) que ressaltam o estudo da Álgebra como um espaço bastante 

significativo para que o aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e 

generalização, além de lhe possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para 

resolver problemas. Os PCNs (BRASIL,1998) também ressaltam que nas avaliações 

em larga escala, os resultados dos alunos referentes a Álgebra, em muitas regiões do 

país, raramente atingem o índice de satisfatório.  

Além dos PCNS também fundamenta esse artigo a Base Nacional Comum 

Curricular BNCC em (BRASIL, 2016) que aborda a unidade temática Álgebra com a 

finalidade do desenvolvimento de um tipo especial de pensamento: o pensamento 

algébrico que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, 

representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de 

situações e estruturas matemáticas, utilizando-se de registros com letras e outros 

símbolos. 

Neste relato adotaremos “pensamento algébrico” como a capacidade de analisar e 

estabelecer relações, de expressar ou explicar a estrutura de um problema, ou seja, 

construir um modelo matemático, generalizar essas relações, operar com o 

desconhecido como se fosse conhecido, ou seja, de forma analítica, produzindo 

significado para a linguagem e os objetos algébricos. 

Miguel et.al (1993) descrevem as mudanças da Educação Algébrica no Brasil e 

apontam que as concepções da Álgebra construídas ao longo da história possuíam 

como característica principal a redução do pensamento algébrico à linguagem 

algébrica, motivo pelo qual o ensino e aprendizagem da Álgebra se volta para as 

transformações algébricas. Enfatizam que para repensar a Educação Algébrica é 

necessário estabelecer a relação entre pensamento e linguagem. Para os autores, o 

pensamento algébrico é um tipo de pensamento que pode se expressar por uma 

linguagem, por meio de uma linguagem aritmética, geométrica ou simbólica. Fiorentini, 

Fernandes e Cristovão (2005) apontam que as investigações matemáticas que podem 
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ser realizadas por meio de atividades exploratório-investigativas podem levar os 

alunos a mobilizar e desenvolver os aspectos do pensamento algébrico listados: 

1-Estabelecer relações/comparações entre expressões numéricas ou padrões 
geométricos.  
2-Perceber e tentar expressar as estruturas aritméticas de uma situação-problema.  
3-Produzir mais de um modelo aritmético para uma mesma situação-problema; ou, 
reciprocamente, produzir vários significados para uma mesma expressão numérica.  
4-Interpretar uma igualdade como equivalência entre duas grandezas ou entre duas 
expressões numéricas.  
5-Transformar uma expressão aritmética em outra mais simples. 
6- Desenvolver algum tipo de processo de generalização.  
7- Perceber e tentar expressar regularidades ou invariâncias.  
8- Desenvolver/criar uma linguagem mais concisa ou sincopada ao expressar-se 
matematicamente. Fiorentini, Fernandes e Cristovão (2005, p. 5) 

Para isso, Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005) apontam o uso das 

regularidades e padrões na tentativa de expressar uma situação-problema e o 

processo de generalização como ferramenta no desenvolvimento e caracterização 

desse tipo de pensamento, sendo possível trabalhar desde as séries iniciais a 

linguagem simbólica com o pensamento algébrico de forma gradativa.  

Além disso, os autores supracitados enfatizam que por meio das 

generalizações numéricas vários conceitos algébricos podem ser alcançados, tais 

como o conceito de variável. A meta é encontrar uma equação que represente um 

padrão. O conceito de variável e das fórmulas parece estar vinculado à abordagem 

de generalizações de padrões enquanto os conceitos de incógnita e equações estão 

associados à resolução de problemas.  

Este estudo constitui-se também na identificação do que é o conhecimento 

matemático específico e o pedagógico desse conteúdo para o trabalho com álgebra 

no ensino fundamental II e nas séries iniciais do ensino médio, supondo ser viável o 

trabalho desse tema no ensino fundamental, como introdução ao ensino da álgebra, 

para facilitar a compreensão das equações matemáticas e as transformações 

algébricas. No ensino médio, pensa-se esse conteúdo para enfatizar o conceito de 

variável, sendo possível introduzir o conceito de função e progressões. Além disso, 

pressupõe uma discussão mais aprofundada sobre a concepção de do professor 

acerca do uso de generalizações de padrões matemáticos no ensino da Álgebra e os 

sinais dessa concepção em sua prática docente. 

Shulman (1986),apresenta três categorias de conhecimento fundamentais e 

necessários ao professor para o exercício de sua prática docente: conhecimento do 
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conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular. A 

construção referente ao conhecimento pedagógico do conteúdo refere-se à 

intersecção entre conteúdo e pedagogia e supõe, na visão original de Shulman: 

 

[...] a capacidade de um professor para transformar o conhecimento do 
conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas e adaptadas às 
variações dos estudantes levando em consideração as experiências e bagagens 
dos mesmos. [tradução nossa] (SHULMAN, 1987). 

 
Segundo Shulman (1986), o conhecimento do conteúdo se relaciona o conteúdo 

pedagógico de forma direta com a matéria a ser ensinada. Para ele a mistura 

adequada desses dois saberes requer que prestemos mais atenção aos aspectos de 

conteúdo do ensino e aos elementos do processo de ensino, o que ele denomina de 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. 

2-Descrição e Análise da Sequência de Atividades 

Nesta ação pedagógica realizamos uma sequência de atividades que foram aplicadas 

em duas etapas. Na primeira etapa três atividades foram aplicadas com intuito de 

conhecer as percepções, as formas de resoluções, a linguagem algébrica e os 

aspectos que caracterizam o desenvolvimento do pensamento algébrico.  

Atividade1- (Adaptação PCNs 1998) Encontre a expressão algébrica que determina o número de 
quadradinhos brancos da n-ésima figura? 

 

Na resolução da atividade 1, observa-se os aspectos apontados por Fiorentini, 

Fernandes e Cristovão (2005) para caracterizar o desenvolvimento do pensamento 

algébrico. Percebe-se o estabelecimento relações/comparações entre expressões 

numéricas ou padrões geométricos e no desenvolvimento de um tipo de processo de 
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generalização. A primeira comparação estabelecida é a soma da quantidade de 

quadradinhos brancos e pretos. Para depois chegar na generalização, uma figura “n” 

qualquer a quantidade de quadrados brancos será igual ao quadrado de “n” menos o 

número da figura. A segunda atividade também representa um padrão geométrico 

com mais possibilidades de observações diferentes. 

 
Atividade2- Observe a sequência de figuras a seguir: 

 

 

Nesta atividade foram encontradas as expressões algébricas (n +1) × n + n e (n + 1)2 

– n. Observamos em todas as resoluções feitas pelos licenciados e professores a 

necessidade o desenvolver as relações aritméticas, fazer comparações, testar antes 

de encontrar a expressão algébrica que representa o caso geral. 

Atividade 3-Quadrados em referencial- Adaptação Vale et.al(2011)  

Observe a figura sendo o 1°quadrado intercepta os eixos nos pontos(1,0) e (0,3),responda: 

a)Quais as coordenadas do centro do 3°, 4° e 5° quadrado? 

b)Qual a coordenada do centro do décimo quadrado? 

c)É possível descrever um padrão com o número 

 do quadrado e as coordenadas do centro?  

Como se pode descrever este padrão? 

b)Quais as coordenadas do centro do trigésimo quinto quadrado?       Figura1: fonte própria 
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Esta atividade apresenta a generalização de um padrão geométrico das coordenadas 

do centro dos quadrados Xn=3n-1 e Xn=n+1. Para chegar a essa generalização foram 

informadas as coordenadas dos centros dos 3 primeiros quadrados, para estabelecer 

comparações, perceber a regularidade, desenvolver linguagem algébrica que 

expressa o padrão e testá-lo.  

Nesta atividade foi discutida a possibilidade de utilizar usar diferentes ferramentas tais 

como o papel milímetrado ou do software Geogebra para determinar as coordenadas 

do centros dos quadrados.  

Nas três atividades acima descritas observa-se que os participantes sentiram a 

necessidade de analisar e estabelecer relações, de expressar ou explicar a estrutura 

de um problema, ou seja, construir um modelo matemático, generalizar essas 

relações, produzindo significado para a linguagem e os objetos algébricos. 

A segunda etapa deste relato teve como objetivo conhecer a opinião dos participantes 

sobre as possibilidades, desafios e potencialidades pedagógicas das atividades 

envolvendo padrões matemáticos e generalizações. Para a coleta de dados primeiro 

fizemos a seguinte pergunta: Em sua opinião quais as possibilidades, desafios e 

potencialidades pedagógicas das atividades envolvendo padrões matemáticos e 

generalizações na escola básica?. Depois foram registradas as discussões realizadas 

após a pergunta escrita. 

O trabalho com padrões matemáticos na escola básica é importante para que 
os alunos desenvolvam o raciocínio lógico e a passagem da representação 
aritmética para a representação algébrica. Questões resolvidas são 
desafiadoras e estimulantes, porém não considero adequada para iniciar o 
ensino da álgebra no 7° ano do ensino fundamental teria que sofrer algumas 
adaptações.(Participante GEPEM) 

Nas discussões observa-se a importância do conhecimento pedagógico do conteúdo 

apontado por Shulman (1986). Como as atividades serão trabalhadas com 

professores em um curso de formação continuada, deve-se propiciar momentos de 

reflexão sobre a aplicação de atividades similares ou essas mesmas na escola básica 

e a necessidade de identificar a  etapa e as adaptações necessárias a serem 

realizadas. 

3. Considerações Finais 
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 A aplicação dessas atividades no grupo de pesquisa contribuiu na compreensão da 

pesquisa como uma atividade com características colaborativas, na qual se busca o 

compartilhamento das discussões, reflexões e avaliações por meio do diálogo, na 

tentativa de contribuir para o desenvolvimento do conhecimento. Concluímos por meio 

de observação dos questionamentos e das discussões realizadas durante a ação 

pedagógica que a utilização de atividades com padrões matemáticos e generalizações 

propicia o desenvolvimento do pensamento algébrico, na apropriação da linguagem 

algébrica e, na construção de conceitos da Aritmética. 
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RESOLUÇÃO DE UM PROBLEMA NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - 

UM GRAVE ERRO DE ESTRATÉGIA QUE AFASTA A SOLUÇÃO  

Geraldo Claudio Broetto45 

  

Resumo: Em uma aula da disciplina Observação e Reflexão do Trabalho Escolar I – ORTE I, foi 
proposto um problema para alunos ingressantes na licenciatura em matemática do Instituto Federal do 
Espírito Santo – IFES, Campus Vitória. A turma foi dividida em grupos e todos eles iniciaram a resolução 
do problema cometendo um grave erro de estratégia: não identificaram a incógnita. Essa estratégia 
está em absoluto desacordo com o que é proposto em Polya (1995). A primeira das quatro etapas da 
resolução de um problema é ‘entender o problema’, e pressupõe conhecer a incógnita. No entanto, os 
estudantes adotam uma estratégia, descrita na literatura, de ler e fazer uma escolha rapidamente, 
perseguindo-a haja o que houver (SCHOENFELD, 1992). A reflexão após a aplicação dessa atividade 
é que, mesmo após várias leituras e discussões a respeito da resolução de problemas, inclusive sobre 
as quatro fases da resolução de um problema propostas por Polya (1995), os alunos não observaram 
a primeira e mais básica dessas etapas, a compreensão do problema, ao se entregarem à resolução 
do problema sem se perguntarem “qual é a incógnita”? 
 
Palavras-chave: Resolução de problemas. Licenciatura em matemática. Números irracionais. 

 

INTRODUÇÃO 

A disciplina Observação e Reflexão do Trabalho Escolar I – ORTE I é oferecida 

no primeiro período do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal do 

Espírito Santo – Ifes, no campus Vitória. O objetivo da disciplina é discutir e trabalhar 

a resolução de problemas como perspectiva metodológica e seu papel nas 

investigações e na construção de conceitos em matemática. Os licenciandos são 

convidados a participar de aulas planejadas sob a perspectiva metodológica da 

resolução de problemas e, assim, pretende-se que eles possam refletir, desde o 

primeiro período, a respeito de questões pertinentes ao trabalho docente, 

principalmente aquelas relacionadas à sala de aula. 

Para atingir os objetivos da disciplina, foram abordadas três dimensões da 

resolução de problemas: ensinar a resolver problemas de matemática, ensinar 

matemática para resolver problemas e ensinar matemática via resolução de 

problemas. O entendimento dessa abordagem é que as três dimensões citadas não 

se constituem como uma sequência de etapas onde o que se deseja atingir é a última 

delas, a mais ‘evoluída’. As três dimensões da resolução de problemas são 

igualmente importantes e não se pode prescindir de nenhuma, pois os objetivos a 
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serem alcançados com cada uma são complementares. O problema que será 

discutido se insere na dimensão ‘ensinar a resolver problemas de matemática’. 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

A Resolução de Problemas começa a fazer parte do ensino de matemática, 

pelo menos oficialmente, a partir das recomendações do National Council of Teachers 

of Mathematics – NCTM no início da década de 1980. No que diz respeito ao termo 

em si, existem pelo menos três interpretações do que ele significa. Segundo Lester 

(1997), as três abordagens possíveis para uma instrução em Resolução de Problemas 

– RP são: ensinar sobre RP, ensinar para a RP e ensinar via RP. Quando a 

abordagem utilizada é ensinar sobre RP, os estudantes aprendem heurísticas e 

estratégias que eles podem escolher para resolver problemas. Quando o professor 

ensina para a RP, está preocupado com a habilidade dos estudantes em aplicar a 

matemática aprendida na resolução de um problema e transferir isso para outros 

problemas. Na terceira abordagem, ensinar via RP, os problemas têm valor não 

apenas como propósito para aprender matemática, mas também para dar sentido a 

esse aprendizado. A RP é apenas um meio para se chegar à matemática. 

Porém, essas três interpretações não implicam necessariamente em posições 

radicais por parte do professor, isto é, ele pode passear pelas três abordagens. Na 

verdade, é interessante que o faça, pois elas são complementares. Nas palavras de 

Broetto (2004), 

Cada uma das interpretações do que significa Resolução de Problemas e do 
que significa ensinar com uma perspectiva de Resolução de Problemas tem 
suas implicações no ensino da Matemática. Nenhuma é mais importante do 
que a outra, apenas comportam visões diferentes de como se deve abordar 
a Resolução de Problemas. Porém, essa categorização só deve ser feita na 
teoria. Para que se crie um ambiente de Resolução de Problemas, é 
necessário utilizar uma simbiose dessas diferentes interpretações... (p. 53).  

Nas décadas de 80 e 90 foram realizados muitos estudos sobre Resolução de 

Problemas, influenciados em grande parte pelas determinações do NCTM e do clima 

favorável criado em torno dessa área no mundo inteiro. Os trabalhos da década de 80 

estavam mais direcionados para o ensino de estratégias de resolução de problemas, 

na linha de Polya (1995). No final dos anos 80 e início dos anos 90, principalmente, a 

Resolução de Problemas passou a ser vista como uma metodologia de ensino, com o 

conceito de metacognição assumindo um papel importante nas pesquisas.  
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A metacognição é uma construção de natureza teórica que faz alusão aos 

conhecimentos que uma pessoa tem acerca de sua própria atividade cognitiva; assim, 

seu âmbito está vinculado com a tomada de consciência das ações cognitivas 

interiorizadas que uma pessoa utiliza quando realiza algum esforço intelectual. Para 

Flavell (1979), metacognição se refere ao conhecimento de alguém de seus próprios 

processos cognitivos e à atividade monitorada e consequente regulação e 

orquestração desses processos em relação a objetos cognitivos ou dados nos quais 

eles aparecem, usualmente a serviço de algum objeto concreto (resolução de 

problemas).  

Entre os diversos estudos realizados na década de 1990, sejam aqueles 

diretamente relacionados à metacognição ou não, destacamos uma pesquisa liderada 

por Alan Schoenfeld (SCHOENFELD, 1992), cujo principal objetivo foi o 

desenvolvimento do controle das habilidades de leitura, análise, planejamento, 

implementação e verificação ao resolver problemas. Essa pesquisa nos traz 

resultados apropriados para serem comparados com a experiência que relataremos 

adiante com os licenciandos da matemática. 

De acordo com Schoenfeld (1992), para o resolvedor não experiente, é muito 

comum que, ao abordar problemas não rotineiros, faça uma rápida leitura e se 

entregue a um processo de exploração que o leva a algum beco sem saída. O autor 

constatou também que, antes de passar por um processo de instrução, 60% dos 

estudantes que participaram da sua pesquisa agiam dessa forma, adotavam a 

estratégia de ler e fazer uma escolha rapidamente, perseguindo-a haja o que houver 

(Figura 1a). Após a instrução, esse número caiu para menos de 20%. O contraste com 

a estratégia de um resolvedor experiente é muito grande, conforme Figura 1b. 

Figura 17 - Um resolvedor inexperiente e um resolvedor expert 
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Fonte: SCHOENFELD (1992, p. 356). 

Note que o comportamento de um resolvedor experiente é bem diferente de um 

iniciante, em geral. Pela Figura 1, o resolvedor experiente faz a leitura do problema, 

seguida de análise, planejamento, implementação, verificação, nova análise, nova 

exploração, novo planejamento, nova implementação e nova verificação. O controle 

desse processo dinâmico passa pelo conhecimento que o resolvedor experiente 

possui dos seus processos cognitivos, ou seja, de sua metacognição. Uma importante 

conclusão da pesquisa de Schoenfeld (1992) é que um estudante típico pode ser 

treinado para agir como um expert ao resolver problemas. 

O PROBLEMA 

Após algum tempo trabalhando com as ideias de Polya (1995), inclusive já 

tendo resolvido alguns problemas utilizando as famosas ‘quatro fases da resolução de 

um problema’, os alunos ingressantes na licenciatura em matemática do Ifes foram 

desafiados a resolver o seguinte problema: “a letra ‘E’ na figura é formada por dez 

quadrados unitários. Corte essa figura em quatro pedaços que podem ser 

rearranjados para formar um quadrado” (Stull et al., 2000, p. 124)  (ver Figura 18). Esse 

problema foi proposto originalmente em Stull et al. (2000) e aplicado por Onuchic 

(2003) em encontros de formação de professores em diversas oportunidades.  

Figura 18 - Problema da letra 'E' 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Em uma perspectiva de ensinar matemática via resolução de problemas, pode-

se utilizar esse problema para introdução da noção de número irracional. Como a letra 

‘E’ é composta por dez quadrados unitários, isso significa que o quadrado a ser 
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construído deverá ter uma área de dez unidades. Isso implica que o lado desse 

quadrado é √10, que é um número irracional. O lado do quadrado, na verdade, é a 

incógnita do problema, e é fundamental para a resolução do mesmo, afinal, não é 

possível construir um quadrado sem saber qual a medida que o lado deve ter. Porém, 

foi exatamente esse ponto que deu origem a este relato.  

AS ESTRATÉGIAS DOS LICENCIANDOS 

A turma foi dividida em grupos e cada integrante recebeu uma folha de papel 

quadriculado para que pudesse representar a letra ‘E’ e, se quisesse, recortar a folha 

– efetuando os três cortes – para montar o quadrado. Eles foram estimulados a fazer 

isso. Enquanto resolviam, circulei entre os grupos observando o trabalho que 

desenvolviam. As perguntas, quando surgiam, eram redirecionadas a todos os grupos. 

As primeiras tentativas de resolução que surgiram consistiam basicamente em 

separar os dez quadrados unitários componentes da letra ‘E’ para, em seguida, tentar 

montar um quadrado maior. Essa estratégia inicial também foi descrita como a mais 

comum por Onuchic (2003). A autora também relata que muitos professores, quando 

estavam resolvendo esse problema, diziam que o mesmo não tinha solução, visto que 

só conseguiam montar quadrados com área 1, 4 ou 9. Outros, mais criativos, tentaram 

outras soluções, formando ‘números quadrados’ com os quadrados unitários (Figura 

3). 

Figura 19 – ‘soluções’ criativas para o problema da letra 'E' 

 

Fonte: ONUCHIC (2003, p. 29) 

Nossos alunos, contudo, não disseram que o problema não tinha solução. Após 

as primeiras tentativas sem sucesso de resolver o problema – ‘soltando’ os quadrados 

unitários -  alguns grupos começaram a realizar cortes que passavam pelo interior dos 

quadrados unitários. A princípio, esse corte era feito apenas na horizontal ou vertical 
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(Figura 4, à esquerda). Depois de algumas tentativas frustradas, um dos grupos tentou 

cortar os quadrados na diagonal (Figura 4, à direita). Em todas essas tentativas, 

porém, a figura obtida não era um quadrado pois, como se pode observar na Figura 

4, elas não têm os lados iguais. Ao apresentarem suas ‘soluções’, os próprios grupos 

perceberam isso.  

Figura 20 - Tentativas de resolução de dois grupos 

 

Fonte: acervo do autor. 

Contudo, o que os grupos não perceberam era que estavam iniciando a 

resolução de um problema sem ao menos saber qual era a incógnita. Para todos os 

grupos, o problema da letra ‘E’ foi interpretado, pelo menos em princípio, como uma 

tarefa semelhante a resolver um quebra-cabeças. Esse fato também foi observado 

por Onuchic (2003). Nas palavras da autora, “para alguns, este problema foi visto 

como um “quebra-cabeças”, onde a preocupação era a de encontrar uma possível 

montagem que pudesse levar à construção de um quadrado de área igual à área de 

E” (Onuchic, 2003, p. 29). 

Essa ‘estratégia’, de começar a montar os quadrados sem nenhum tipo de 

análise e/ou planejamento prévio, está em absoluto desacordo com as quatro etapas 

da resolução de um problema propostas por Polya (1995). A primeira dessas etapas 

é ‘entender o problema’ e, ‘qual é a incógnita’ é também uma das perguntas sugeridas 

para que se possa cumprir essa etapa. A turma já havia resolvido outros problemas 

usando as ideias de Polya (1995) no decorrer das aulas de ORTE I mas, de alguma 

forma, esse problema fez com que eles se lançassem para a resolução do mesmo 
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‘queimando’ diversas etapas. Esse comportamento remete diretamente ao relatado 

por Schoenfeld (1992) e ilustrado na Figura 1a. 

Após quase duas horas sem realizar progressos relevantes, um dos grupos 

descobriu que o lado do quadrado a ser construído seria √10. Rapidamente, 

perceberam que esse dado conduzia ao tipo de corte que deveria ser feito na letra ‘E’. 

Os cortes que estavam realizando, apenas separando os quadrados unitários ou 

cortando os mesmos em suas diagonais, não eram capazes de produzir um lado com 

medida √10. Com esse raciocínio, a solução ficou mais próxima, mas, o grupo não 

conseguiu avançar mais do que isso. Faltou talvez observar que deveria ser aplicado 

exatamente dois cortes de comprimento √10, por que cada corte geraria dois lados 

do quadrado. Um raciocínio como esse poderia levar os grupos aos três cortes 

solicitados pelo problema e apresentados na Figura 21. 

Figura 21 - Cortes na letra 'E' 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Ao final do tempo destinado à essa atividade (cerca de uma hora e meia), 

nenhum grupo conseguiu resolver o problema. Onuchic (2003) também obteve 

resultados semelhantes e, destacou que 

Encontramos poucos alunos que chegassem a pensar que o quadrado 
procurado deveria ter por medida do lado um número irracional. Foi 
necessário que houvesse um estímulo, por parte do professor, para que os 
alunos fossem levados a isso. A impressão que nos ficou é a de que o 
conhecimento dos diferentes conjuntos numéricos não foi bem construído ao 
longo da escolaridade (p. 29). 

A impressão da autora referente a problemas relativos à construção do conceito 

de número irracional fica evidente em Broetto (2016). De fato, trata-se de um assunto 
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explorado apenas superficialmente na educação básica e, uma dos principiais 

obstáculos ao seu entendimento é a tradição escolar (tanto de livros quanto de 

programas de ensino) em enfatizar os processos de contagem, que reforçam os 

números como entes discretos. Ao invés disso, a apresentação desde cedo dos 

números como resultado de uma medida, portanto contínuos, favoreceria o 

entendimento dos números reais em geral, e dos irracionais em particular. Além disso, 

há que se destacar uma dificuldade extra do problema da letra ‘E’, além dos números 

irracionais: duas peças precisam ser viradas para compor o quadrado. A solução que 

foi apresentada aos alunos está na Figura 22. 

Figura 22 - Resolução do problema apresentada no quadro 

 

Fonte: acervo do autor. 

CONCLUSÃO 

Uma constatação imediata após a aplicação dessa atividade é que, várias 

leituras e discussões a respeito da resolução de problemas, inclusive sobre as quatro 

fases propostas por Polya (1995), e um tempo dedicado a prática resolvendo alguns 

problemas, não garantem que a primeira e mais básica dessas fases, a compreensão 

do problema, seja observada. Os licenciandos que participaram dessa atividade 

demonstraram isso.  Poucos minutos após o contato com o problema da letra ‘E’ e 

eles já se lançarem rapidamente à resolução do problema, sem nenhum plano e sem 

nem mesmo terem identificado a incógnita. Apesar de ser um comportamento 

indesejado, ele é bastante comum, como atestado por Onuchic (2003) e Schoenfeld 

(1992). 
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Mas afinal, o que teria levado os licenciandos a adotarem essa estratégia (na 

verdade, sob a ótica de Polya (1995), seria uma falta de estratégia)? Uma explicação 

possível foi ventilada por Onuchic (2003), e está diretamente relacionada à uma 

característica particular do problema da letra ‘E’. Esse problema se parece com um 

quebra-cabeças, e o que se deve fazer em um quebra-cabeças? Montar as peças, 

obter a figura ou imagem desejada. A tarefa a ser executada parece simples demais, 

e é provável que os licenciandos não tenham pensado que, mesmo no caso de um 

quebra-cabeças, ainda cabe a pergunta: qual é a incógnita? 

Evidentemente que conhecer e aplicar as fases da resolução de um problema 

propostas por Polya (1995) não garantem ‘sucesso’ na resolução de um problema. 

Todavia, a não aplicação dessas técnicas contribui significativamente para o 

‘insucesso’ na medida em que o resolvedor se entrega a uma série de processos 

desconectados e incipientes, frequentemente sem nenhum planejamento e até 

mesmo sem identificar a incógnita, como foi constatado. Na perspectiva do ensino de 

matemática para a resolução de problemas, ‘sucesso’ é quase sempre associado 

pelos estudantes com chegar ao resultado ou resposta do problema. Nesse caso, 

como nenhum dos grupos conseguiu obter a resposta – montar o quadrado – a 

atividade proposta poderia ser considerada como um ‘insucesso’. 

Contudo, se o objetivo de um problema como o da letra ‘E’ for ensinar algum 

conceito matemático (como os números irracionais) via resolução de problemas, o fato 

de nenhum grupo ter resolvido o mesmo é um fato secundário. Ficou claro que os 

licenciandos sentiram-se desafiados a encontrar a solução do problema e, por conta 

disso, é preciso trabalhar a questão do ‘insucesso’ de não ter alcançado a resposta. 

A cultura escolar ainda coloca muito peso no ‘encontrar a resposta dos problemas’, 

ou seja, em uma matemática para a resolução de problemas. Trata-se de um grande 

desafio para os professores e formadores de professores a desconstrução dessa 

cultura, alterando as coordenadas na direção de um ensino de matemática que 

valorize as três perspectivas da resolução de problemas – sobre/para/via – no ensino 

de matemática. 
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UMA VISÃO LÚDICA DA DEFINIÇÃO FORMAL DE LIMITE  

Adriana Padua Lovatte46 

  Elvira Padua Lovatte47 

 

Resumo Atribui-se a Isaac Newton e Gottfried Leibniz de maneira independente, o desenvolvimento 
das bases notáveis do Cálculo moderno e por isso são considerados responsáveis pela invenção. Nos 
seus trabalhos, porém não fica destacada a necessidade do uso de limites. Embora tal conceito tenha 
sido negligenciado em diversos trabalhos é importante destacar que Newton foi o pioneiro no 
reconhecimento do papel fundamental que o limite iria desempenhar no desenvolvimento de problemas 
relativos ao Cálculo (tangências, quadraturas e afins). (BOYER [1], 1996, p. 274). No final do século 
XVIII e durante todo o século XIX houve um estudo cuidadoso e rigoroso em busca da definição de 
limite. Nas várias experiências em sala de aula é possível perceber que os alunos têm muita dificuldade 
em entender o significado do limite através da definição formal do mesmo. Sabe-se que parte desta 
dificuldade está relacionada ao fato de que esta definição tem um nível de complexidade alto devido a 
sua forma escrita que envolve símbolos gregos(épsilon-delta) e módulo. Acredita-se que é necessário 
resgatar a conceituação, juntamente com as aplicações, associando o épsilon e o delta com medidas 
de incerteza e precisão e correlacionando as noções intuitivas e formais. São apresentadas 3 situações 
cotidianas e para cada uma delas relacionados a linguagem formal    "épsilon-delta" com uma linguagem 
informal. Também são apresentados os modelos gráficos obtidos no geogebra. O objetivo é apresentar 
de forma lúdica, por meio de exemplos, a definição de limite para função de uma variável real 
minimizando a dificuldade de entendimento do conceito formal. 

 
Palavras-chave: Definição formal de limite, Medidas de incerteza e precisão, Apresentação lúdica de 
limite.  

 

Segundo BOYER [1], é creditada a Cauchy a introdução de limite de maneira 

aperfeiçoada quando publicou em 1821 em seu Cours d'analyse de l'École 

Polytechnique:  

"Quando os valores sucessivos atribuídos a uma variável aproximam-se 

indefinidamente de um valor xo, chegando a diferir dele tão pouco quanto se 

deseje, este último é chamado limite de todos os outros". 

 Ainda de acordo com Boyer, coube a Weierstrass o trabalho de explicar, de 

maneira elegante e precisa, substituir as ideias vagas de aproximação na definição de 

limite de Cauchy-Bolzano por ideias que utilizavam "épsilon-delta" com uma 

linguagem puramente numérica. 

A definição formal de limite para funções de uma variável geralmente 

apresentada nos livros de cálculo diferencial e integral é dada pela notação:  lim_→` 
�� 	�		 a 
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Diz-se que se: Para todo b 1 0 dado, existe um  c 1 0 tal que : 

se 0 � |� ! V| � c então, |
�� ! a	| � 	b   
A ideia gráfica desta definição está representada na Figura 1.   

Figura 23: Representação gráfica da definição formal de limite 

 

(Fonte própria) 

Tal definição é extremamente importante para se desenvolver muitos 

resultados do cálculo diferencial e integral, mas ela sempre causa muitas dúvidas e 

alguns professores, às vezes, optam em não apresentá-la, entretanto muitas 

aplicações do cálculo diferencial e dependem da definição precisa de limite. Por 

exemplo, a definição de derivadas, dada a seguir, envolve o conceito de limite.  

A derivada de uma função  
  em um número x denotada por 
′(x) é definida 

como:  
f�� � limg→I #�_hgi#�_g  ,  se o limite existir. 

Quando os professores ou alunos rejeitam a definição de limite, dando ênfase 

apenas aos aspectos algébricos, então possivelmente estarão mecanizando a 

utilização do cálculo e poderão ter dificuldades para usar os resultados do cálculo 

diferencial e integral em inúmeras aplicações reais. 

A definição de limite formal foi trabalhada juntamente com situações práticas 

propostas para auxiliar no entendimento do formalismo.  
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Foi considerado que a grandeza y é função de uma grandeza x, isto é,  	� � 
��. Também foram realizadas manipulações em � � 
�� que permitam o 

entendimento prático do b e do c correlacionando as variáveis da definição formal com 

as variáveis das situações práticas. 

Nos exemplos práticos apresentados, foram usados os termos:  

x: entrada real, a : entrada ideal; 
��: saída real, L : saída ideal;  c : precisão da entrada e b : incerteza desejada ou permitida. 

A ideia lúdica na definição de limite é determinar a precisão da entrada real �	que garanta que a saída real 
�� esteja tão próxima da saída desejada L de forma 

a atender a incerteza b permitida. 

Foi possível verificar que o entendimento lúdico da definição de limite 

possibilitou uma maior aceitação da definição formal pelos alunos da Engenharia 

Mecânica e Engenharia Ambiental de uma IES da Grande Vitória. Porém, infelizmente, 

este entendimento não resultou em melhor desempenho algébrico. Mas, os resultados 

são mais favoráveis quando se usa recursos computacionais para auxiliar na 

determinação de alguns parâmetros. 

Neste trabalho, para cada exemplo real proposto, foi desenvolvido um estudo 

que pode ser abordado mais minuciosamente em sala de aula. Este estudo consistiu 

nos seguintes passos: 

• Inicialmente, foi apresentada a definição formal de limite:  lim_→` 
�� � a, se ∀	b 1 0	dado, existe um  c 1 0 tal que se 0 � 		 |� ! V| � 	c  

então  |
�� ! a	| � 	b,  juntamente com a figura 1.  

Foram feitos os questionamentos: 

�   O que significa para todo b dado? Para que mudar o valor de b? 

�  Como o epsilon dado pode influenciar no delta? 

�  Isso tem algum significado prático? 

• Em seguida, a definição de limite foi enunciada por uma linguagem informal como 

a seguir: 

  “Quando � se aproxima de a então 
�� se aproxima de  a. 

Foram feitos alguns questionamentos: 
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O que significa: 

� Aproximar-se? 

� Como é medida a aproximação? Mede-se distância? 

� x se aproxima de V da mesma forma que 
�� se aproxima de  a.?  

� a é igual a 
�V ? 

Para os procedimentos anteriores alguns exemplos de funções foram 

analisados e questionados.  

A princípio tomou-se uma função quadrática 
�� � �N e o ponto V � 5 e criou-

se a tabela 1 dada a seguir com valores de x relativamente próximos a valores de V �5. Para cada valor atribuído a � determinou-se a sua imagem. Foi observado 

juntamente com os alunos que as imagens se aproximavam de 
�5 a medida que x 

se aproximava do valor V � 5. Verificou-se também que as imagens não variaram da 

mesma forma (mesma quantidade) que os valores de x  � 
�� � �N 
4,80 23,04 
4,90 24,01 
4,99 24,90 

4,999 24,99 
5,001 25,01 
5,01 25,10 
5,10 26,01 
5,20 27,04 

Tabela 1- Valores da função y = x2 

Aparentemente limite de  
��, quando x está próximo de 5, é 	25. Essa 

afirmação está correta? 

Pela introdução de limite dada por Cauchy, esta constatação está correta. E 

realmente está, mas esta percepção pode ter falhas para determinados tipos de 

função.  

Caso a função fosse 
�� � l �N; 	∀� ∈ n: � � 524.95; ∀� ∈ n: � o 	5							 
Analisando alguns valores de 
�� é possível verificar que estão próximo de 

25. Neste caso, o limite 
�� em � � 5 existe? Caso exista, este limite é igual a 25? 

Feito isso, iniciaram os questionamentos em relação a b	 e c. 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

204 
 

Para o exemplo anterior, foi construída a tabela 2, atribuindo-se alguns valores 

para b  e determinando-se o c correspondente. Para os valores de b , foram 

determinados intervalos centrados em 25 (coluna 2). Já com os valores de c obteve-

se intervalos centrados em 5 (coluna 3) 

Valores b Intervalo da imagem Intervalos centrado V � 5 
1,0 �24; 26. �4,9; 5,1 
0,1 �24,9; 25,1 �4,99; 5,01 

0,01 �24,99; 25,01 �4,999; 5,001 
 Tabela 2: Valores de epsilon e seus  intervalos 

Verificando esta tabela, mais especificamente para o valor de b = 0,01 

constatou-se que as imagens para valores de � o 	5 estão todas fora do intervalo. 

Dessa forma, |
�� ! 25	| � 	0.01 não é satisfeito. 

É aí que o entendimento dos significados de b	 e c são extremamente 

necessários. 

Posteriormente foram explicitados exemplos práticos do dia a dia, utilizando as 

palavras incerteza e precisão que são relacionados com os parâmetros "épsilon-

delta", e aproveitou-se para fazer a representação gráfica para intensificar 

compreensão do conceito matemático. Dentre os exemplos aboradados, destacam-

se: 

1 - Confecção de uma peça quadrada com um pequeno erro (precisão) na 

medida de seus lados.  

2 – Construção de um cubo; 

3 - Concentração de uma determinada substância em um determinado meio 

 

Exemplo 1 –  Enunciado da seguinte forma: 

Seu Joaquim tem uma marcenaria especializada em fazer peças planares de 

madeira com formatos geométricos. Seu Joaquim sabe que seus instrumentos de 

medida de comprimento tem precisão de ± 1cm. 

A empresa Arquitetus necessita de peças de madeira quadradas de área A = 

25 cm2 com incerteza de 10%, isto é, a empresa precisa de peças quadradas com 

22, 5 ≤ A ≤ 27,5 cm2. Sendo assim, um funcionário da empresa Arquitetus procura o 

seu Joaquim para encomendar 1000 peças de madeira quadradas com área 22, 5 ≤ 

A ≤ 27,5 cm2  
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Seu Joaquim aceita a encomenda, e se planeja para entregar as peças no 

prazo determinado! 

Pergunta: A empresa de seu Joaquim está preparada para fabricar peças no 

tamanho desejado? 

Para responder, foram feitas as seguintes observações: 

• Seu Joaquim está preparado para fazer quadrados de tamanhos que variam 

de 16cm2 a 36cm2.  

• Marcenaria de seu Joaquim: 

  16 ≤ área possível ≤ 36     (cm2) 

• Empresa Arquitetus :  

  área ideal = 25 cm2 
  22,5  ≤ área permitida ≤ 27,5     (cm2) 

Dessa forma, constatou-se que para cumprir com contrato da encomenda, seu 

Joaquim deveria adequar seus instrumentos de medida utilizando qual precisão? 

Será que há alguma relação entre este problema e funções de uma variável?  

Sabe-se que a área A  de um quadrado pode ser medida em função do seu 

lado l  utilizando-se a relação: ( ) 2llA =  para fabricar um quadrado de 25=A  deve-se 

ter quadrado de lado 5=l  . 

Consideramos então: 





=
=

idealSaída:25

idealentrada:5

A

l
 

A figura representa graficamente área do quadrado em função do lado.  Nos 

eixos x e y, destacam-se em vermelho, os lados permitidos e áreas aceitáveis, 

respectivamente.  
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Figura 24: Representação gráfica da área do quadrado em função do lado. 

 
(Fonte : própria) 

A tabela 3 dada a seguir, compila os resultados obtidos neste problema. 

Saída (área) Entrada (lado) 

Área ideal = 25 lado ideal = 5 

Área desejada : De 22, 5 Lado permitido = De 4,76 a 5.24 

Variação permitida = 2,5  

         → ε = 2,5 

Variação permitida em l = 0.24  

           → δ = 0.24 
Tabela 3: Compilação dos dados do Problema do seu Joaquim 

Foi questionado que caso fosse permitido uma outra variação para a área 

(imagem da função), então ε assumiria outro valor? E δ teria que ser recalculado? 

Este questionamento reforça a importância da frase: para todo épsilon dado 

existe um delta! 

 

Exemplo 2:  

Suponha que deseja-se construir um cubo de volume  	 � 8	�H, mas o 

instrumento de comprimento não garante exatidão na medida do lado. Dessa forma, 

ao obtermos o cubo, não se pode garantir que volume seja de exatamente 8	�H.  
Essa incerteza é causada pelo fato de não ser possível afirmar que a medida 

do lado do cubo é de 2,00 m. 

Como a medida do volume depende da medida do lado e há uma imprecisão 

na medida do lado, isso acarreta uma incerteza no volume do cubo. Para minimizar 
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essa incerteza, necessita-se de instrumentos que permitam obter a medida do lado 

do com maior precisão.  

Novamente, para fazer uma associação desse problema real com a simbologia 

usada em limite, chamou-se a incerteza máxima do volume de b e o tamanho da 

imprecisão medida do lado de c. 

Em situações reais, normalmente precisa-se garantir que os resultados (saídas) 

produzidos apresente valores o mais próximo do valor desejado (volume ideal) com 

erro para mais ou para menos de no máximo a incerteza permitida. Essa incerteza, 

no contexto, é chamada de b. 
Portanto, para este exemplo, pode-se dizer que  !b � 	�\ ! 8 � 	b. 
Mas, para garantir que a diferença entre o volume do cubo construído e o 

volume do cubo ideal seja de no máximo b , é necessário obter um instrumento de 

medida de comprimento do lado \ que tenha uma precisão c	tal que se: 

                                                                                                                             

(I) 

             

É fácil perceber que quanto menor a incerteza da saída então maior deverá ser 

a precisão da entrada, isto é, quando menor for b então menor será c. Mas, não 

necessariamente estas duas medidas são grandezas diretamente proporcionais. 

Sendo assim, vericou-se que c � p�b.  
Por isto diz-se que ∀	b 1 0	dado, existe um  c 1 0 que satisfaz a desigualdade  

I . 

Retornando ao exemplo, se for feito b � 0,1 , então o volume V do cubo  a ser 

construído pode variar de 7,9 a 8,1, isto é, 7,9 � 	�\ � 	8,1.       

Para determinar o c, encontrou-se qual o valor \ do lado que resulta no volume 

igual a 7,9 e no volume igual a 8,1. 	�\ � 	7,9 → 			 \H � 7,9	 → \ � 1,9916 	�\ � 	8,1 → 			 \H � 8,1	 → \ � 2,0085 

Sendo assim pode-se dizer que   se  \ ∈ q1,9916; 2,0085r	  então |	�\ ! 8| � 	0,1.    

A partir do intervalo q1,9916; 2,0085r extrai-se uma distância mínima c do 2, tal 

que q2 ! c, 2 � cr	∁	q1,9916; 2,0085r	.  

2 ! c � \ � 	2 � c  então !b � 	�\ ! 8 � 	b.       
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Observando, verificou-se que c � 0,0084  

Exemplo 3:  

Um tanque contém 5.000 litros de água pura. Água salgada contendo 30 g de 
sal por litro de água é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 25 L/min.  

Qual a concentração de sal depois de t minutos (em gramas por litro)? Depois 
de muito tempo, a concentração de sal tende a convergir para um valor? 

Foi relembrado que a concentração de uma determinada substância é dada 

pela relação: 

Concentração � 	FUVW�XYV	YZ	[V\Volume	  

Dessa forma, obteve-se: 

G�� � 750�25� � 5000 � 30�� � 200 

A concentração de sal na mistura é representada graficamente na figura 3. 
Figura 25: Representação gráfica da concentração de sal na mistura 

 
(Fonte : própria) 

Para responder sobre a convergência ou não da concentração de sal foi 

necessário determinar os valores da concentração para valore de t muito grandes. 

Optou-se então por reescrever a função concentração como descrito a seguir: 

G�� � 30�� � 200 � 301 � 200�  

Os alunos foram percebendo que a medida que os valores de t ficavam grandes 

então a razão 
NII�  se tornava cada vez mais próxima de zero. 

Conjecturou-se que para valores muito grandes de t, G�� ≅ 30. 
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Neste caso, havia a necessidade de formalizar a definição do limite de 
�� de 

uma função 
  quando os valores de � forem extremamente grandes, denotada por lim_→u
��	. 
 Conclusão 

O Cálculo Diferencial e Integral é utilizado em muitas áreas tais como Física, 

Biologia, Economia, além da própria Matemática. O conceito de limite é extremamente 

importante para o entendimento e manipulação de outros conceitos e resultados 

pertinentes ao Cálculo. 

Ao desenvolver este trabalho, desejou-se tornar a definição formal de limite 

mais acessível. Apesar dos exemplos trabalhados não terem sido suficientes para 

abordar todas os casos de limite de função de uma variável, concluiu-se que foi 

extremamente enriquecedor promover momentos para reflexão e entendimento dos 

objetos matemáticos. 

Acredita-se que as pessoas possam aplicar a matemática em problemas 

básicos e avançados antes disso precisam se apropriar dos conceitos e entender os 

resultados. 

Pretende-se continuar este trabalho apresentando outros exemplos que 

possibilitem um visão mais avançada da definição de limite.. 
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JOGO DE TABULEIRO: POSSIBILIDADES NA SOMA 
ALGÉBRICA DOS NÚMEROS INTEIROS RELATIVOS 

Gilson Abdala Prata filho48 
  Ligia Arantes Sad49 
 

Resumo O presente trabalho trata do ensino dos números inteiros relativos, realizado em uma turma 
de 7º ano da rede privada do município de Vitória/ES. O objetivo constituiu em possibilitar a criação de 
estratégias para a soma algébrica com números inteiros positivos e negativos. Para o desenvolvimento 
da prática foram necessárias 3 aulas e utilizamos como recurso didático o jogo de tabuleiro. Segundo 
Grando (2000), o jogo exerce um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 
moral dos estudantes. Além disto, promove o desenvolvimento de habilidades específicas para resolver 
problemas (BRASIL, 1988, p.47). O jogo escolhido para realização da prática é composto de um 
tabuleiro quadrado (8x8) e 64 fichas em que, 63 estavam numeradas com números inteiros de -10 a 10 
e 1 com uma estrela, sendo a ficha que se movimentaria pelo tabuleiro. As fichas devem ser colocadas 
no tabuleiro de forma aleatória. As regras do jogo são: a estrela move apenas na linha ou coluna em 
que se encontra, até a casa de uma ficha escolhida; ambos os jogadores devem anotar as fichas que 
obtiveram; no final, devem somar os pontos (positivos e negativos) que cada um acumulou; o jogo 
termina quando o tabuleiro estiver vazio ou não conseguir mover mais a estrela. Após o jogo, fizemos 
algumas discussões e considerações sobre as estratégias apresentadas. As ideias apresentadas pelos 
alunos serviram para que pudéssemos construir uma generalização para efetuarmos operações de 
adição com números inteiros.  
 
Palavras Chaves: Ensino; Jogo de tabuleiro; Números inteiros relativos; Adição de números inteiros 
relativos. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Sabemos que em todas as situações em nossa volta, encontramos alguma aplicação 

da Matemática, sendo ela fundamental para a formação de cidadãos críticos e 

participantes ativos da sociedade. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular 

(2017) a matemática  

(...) não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos – 
contagem, medição de objetos, grandezas – e das técnicas de cálculo com 
os números e com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente 
de fenômenos de caráter aleatório. A Matemática cria sistemas abstratos, que 
organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das 
formas e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico. 
(BRASIL, 2017, p.221). 
 

Apesar das inúmeras aplicações da matemática, ainda existem muitos obstáculos 

quanto à aprendizagem da mesma, visto que, presenciamos nos dias atuais, aulas 

                                            
48 Mestrando em Educação em Ciências e Matemática. Instituto Federal do Espírito Santo – Cefor. 
gilson.abdala@hotmail.coml 
49 Doutora em Educação Matemática. Instituto Federal do Espírito Santo – Cefor – Vitória. 
aransadli@gmail.com 
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com exposição mecânica dos conteúdos e desconectadas da realidade de nossos 

discentes. Citamos como exemplo, o conteúdo de números inteiros relativos, que em 

algumas situações, professores já apresentam as regras para que sejam realizadas 

as expressões contendo números positivos e negativos, sem que haja alguma 

contextualização prática e histórica do conteúdo. O conhecimento sobre os números 

é expresso na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e dentro da unidade temática 

encontramos como objeto de conhecimento os números inteiros, bem como o 

relacionamento com sua história, ordenação, associação na reta numérica e as 

operações desenvolvendo habilidades como “comparar e ordenar números inteiros 

em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica 

e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração.” (BRASIL, 2017, p.260). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) também abordam sobre esse tema e 

de acordo com o documento, o estudo dos números inteiros é cercado de obstáculos 

no meio acadêmico, dentre eles,  

 
(...) conferir significado às quantidades negativas; reconhecer a existência de 
números em dois sentidos a partir de zero, enquanto para os naturais a 
sucessão acontece num único sentido; reconhecer diferentes papéis para o 
zero (zero absoluto e zero-origem); perceber a lógica dos números negativos, 
que contraria a lógica dos números naturais, por exemplo, é possível 
adicionar 6a um número e obter 1 no resultado”, como também é possível 
subtrair um número de 2 e obter 9; interpretar sentenças do tipo x = - y, (o 
aluno costuma pensar que necessariamente x é positivo e y é negativo). 
(BRASIL, 1998, p.98) 
 

A fim de realizarmos uma prática diferenciada no estudo dos números inteiros e 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, destacamos o uso 

do jogo como recurso didático. Os jogos podem contribuir nas aulas de Matemática 

despertando o interesse dos estudantes, motivando na elaboração de estratégias, 

entre outras contribuições. Para Grando (2000) o jogo propicia o desenvolvimento de 

estratégias na resolução de situações-problema e exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral dos estudantes. Em consonância, 

Smole, Diniz & Milani (2007), afirmam que os jogos possibilitam uma situação de 

prazer tornando a aprendizagem matemática mais significativa.  

Assim sendo, no desenvolvimento da prática, utilizamos como recurso didático o jogo 

de tabuleiro, para criar possibilidades de entendimento da soma algébrica de números 

inteiros relativos.  
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O JOGO  

O objetivo do jogo de tabuleiro, abordado neste trabalho é possibilitar aos alunos a 

criação lógica de estratégias para a soma algébrica de números inteiros relativos sem 

a representação simbólica e sem sua sistematização.  

Os materiais necessários para a confecção do jogo são um tabuleiro (8x 8) e 63 fichas 

numeradas e 1 com estrela (Figura 1). Esses materiais estavam disponíveis no anexo 

do material didático adotado pela instituição escolar dos alunos.  

Figura 1: Jogo de Tabuleiro 

  

Fonte: Nacarato et. al. (2017, p. 442-3) 

As regras do jogo são:  

1) São dois participantes por tabuleiro, jogando alternadamente;  

2) As fichas numeradas e a estrela são colocadas aleatoriamente nas casas dos 

tabuleiros; 

3) Os participantes tiram par ou ímpar para ver quem inicia o jogo; 

4) O jogo consiste em: 

� Mover a estrela apenas na linha ou na coluna em que ela se encontra 

em cada jogada, até a casa da ficha escolhida. O jogador pode andar 

quantas casas quiser na direção escolhida.  

� Retirar a ficha e guardá-la. Ela representará o número de pontos 

(positivo ou negativo) que o participante obteve. 

� No final do jogo, somar todos os pontos que cada um acumulou. 

5) O jogo terminará quando o tabuleiro estiver vazio ou quando não houver mais 

para onde mover a estrela 
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6) O vencedor será aquele que tiver obtido mais pontos.  

As regras estabelecidas implicam numa “formulação lógica (...) e leva à criança a 

produzir regularidades, condições favoráveis, observações e registros, análises de 

riscos (...) o que produz conhecimento” (GRANDO, 2000, p.16). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Realizamos a prática de intervenção em três aulas com duração de 50 minutos cada 

uma. Além de utilizarmos o jogo como recurso didático, aliamos às atividades o uso 

da calculadora e também da história da Matemática. Acreditamos que este último 

recurso pode “despertar interesse e representar um contexto significativo para 

aprender e ensinar Matemática” (BRASIL, 2017, p. 254). Portanto, integramos o uso 

do jogo, da calculadora e da história da Matemática no estudo de Números Inteiros 

para que pudéssemos promover a reflexão, a sistematização e a formalização dos 

conceitos matemáticos abordados neste conteúdo.  

Na primeira aula, para introduzirmos o conteúdo, utilizamos à calculadora, na 

construção de uma sequência de números. Solicitamos que os estudantes digitassem 

o seguinte ‘comando’ na calculadora: 5 – 1 =. Em seguida, perguntamos: “se você 

apertar a tecla igual quatro vezes, qual a sequência que você obtém?” Os alunos 

registraram a sequência: 4 – 3 – 2 – 1. Feito isso, pedimos que a tecla igual (=) fosse 

pressionada mais uma vez, aparecendo o número -1. Questionamos então, qual a 

diferença entre os números obtidos na primeira sequência (4 – 3 – 2 – 1) e o número 

que apareceu no visor, destacando-se a presença do sinal menos (-) em frente ao 

número. Durante as discussões sobre o número negativo, os alunos apresentaram 

algumas situações que já encontraram os números negativos, como exemplo, no 

registro de temperaturas e pontuação em partidas de futebol. Propusemos outra 

atividade, com o auxílio da calculadora, para que pudessem ser criadas outras 

sequências envolvendo números negativos. 

O comando inicial foi digitar a expressão “5 - 1=”. A tecla “=” deveria ser apertada 

cinco vezes e ao clicarmos a tecla pela quinta vez surge no visor o número “-1”. Os 

alunos perceberam que se apertassem mais vezes a tecla “=” os números seriam 

negativos. Em seguida, diferentes situações em que encontramos representações dos 

números inteiros positivos e negativos foram apresentadas (Figura 2).  
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Figura 2: Representação dos números inteiros relativos no dia-a-dia 

 

Fonte: Nacarato et. al. (2017, p. 348 – 351) 

Na segunda aula abordamos um pouco sobre a história dos números inteiros relativos, 

utilizando o texto apresentado por Boyer (1974) que traz alguns fatos sobre esse 

conjunto. Realizamos uma leitura coletiva e em seguida fizemos uma discussão a 

respeito deste ‘novo conjunto’. Destacamos que, do ponto de vista histórico, esse 

campo numérico teve grande dificuldade de ser aceito pelos matemáticos, dificuldade 

em distinguir o zero absoluto do zero origem e também no que diz respeito a justificar 

por que o produto de dois números negativos é positivo. (NACARATO et. al, 2017, p. 

27).  Ressaltamos que os árabes já utilizavam em contexto prático antigo a ideia de 

débito e crédito. Após as discussões, propusemos que os estudantes realizassem 

uma busca sobre o conjunto dos números negativos e que fizessem uma 

sistematização e registro com a produção de texto.  

Na terceira aula, utilizamos o jogo com números inteiros positivos e negativos, o 

objetivo do jogo é criar estratégias para realizar a soma algébrica dos números 

inteiros. Até aquele momento não apresentamos as regras sobre a soma de números 

relativos, que muitas vezes são apresentadas diretamente aos alunos sem que haja a 

compreensão do que está sendo operado. A turma foi dividida em duplas e cada uma 
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possuía um tabuleiro e sessenta e quatro fichas. Solicitamos que as duplas 

distribuíssem de forma aleatória as fichas sobre o tabuleiro. Antes de iniciarmos, foram 

dadas as instruções (o passo a passo descrito nas regras do tópico anterior) de como 

funcionava o jogo e algumas jogadas iniciais. Além do tabuleiro, cada aluno deveria 

fazer o registro das jogadas em um quadro, disponível no material didático, como 

mostra a figura a seguir.  

 

 

Figura 3: Quadro de registros de pontuação. 

 

Fonte: Nacarato et. al. (2017, p. 355)  

Durante as partidas, observamos que primeiramente os alunos queriam pegar 

somente as fichas positivas, entretanto, era preciso que fossem analisadas as 

possíveis jogadas do adversário, para evitar que este obtivesse fichas com mais 

pontuação. Ao finalizar as jogadas, fizemos registro de cada jogador no quadro para 

realizarmos a contagem dos pontos. Neste momento, tivemos a oportunidade de 

conhecer as diferentes estratégias realizadas pelos estudantes. Após as discussões, 

aplicamos uma atividade que envolvia situações-problema a partir do jogo para 

sistematização do que foi abordado. Posterior a essas aulas, formalizamos a 

apresentação de “regras” para a soma algébrica dos números inteiros relativos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Percebemos diferentes estratégias quanto à soma dos números inteiros, como por 

exemplo, agrupamento entre os números positivos e negativos ou a soma na 

sequência em que os números foram anotados. Alguns alunos fizeram o cálculo com 

o auxilio da calculadora, porém, encontraram dificuldades em registrar nela o número 
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negativo. Foram feitas algumas discussões e considerações epistemológicas sobre 

as estratégias apresentadas auxiliando para que pudéssemos construir uma 

generalização para efetuarmos operações de adição com números inteiros. Durante 

o desenvolvimento das aulas, os alunos demonstraram interesse e participação na 

aprendizagem deste conteúdo e na resolução de situações-problema apresentadas 

nas demais aulas.  
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O ENSINO DA MATEMÁTICA NO CONTEXTO DAS DIRETRIZES 

CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL/EJA DE VITÓRIA. 

Ângela Francisca Caliman Fiorio50 

  Christiane Milagre da Silva Rodrigues51 

Carla Augusta de Carvalho52 

 

Resumo: Em 2013 os profissionais da educação da Rede de Vitória – ES foram convidados a participar 
de movimentos formativos chamados de Ciclos de Diálogos Curriculares, que apontaram a 
necessidade de atualização das “Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental”. Assim, a partir de 
uma escuta atenta a essa demanda, entre os anos de 2013 a 2016 ocorre o processo de atualização 
dessas Diretrizes, tendo como metodologia de trabalho a constituição de um Grupo Referência, 
formado por professores/as do Município, considerando as várias áreas de conhecimento e os 
componentes curriculares. A partir das discussões estabelecidas nesses movimentos formativos, 
realizados tanto na Escola como na Secretaria de Educação, o documento foi sendo reestruturado e 
as contribuições postadas numa Plataforma Virtual, própria do Município, onde os profissionais da 
Educação puderam registrar suas considerações. Aqui, abordaremos mais especificamente, o trabalho 
realizado pelo Grupo Referência de Matemática, composto por três professores especialistas, uma 
professora de anos iniciais e uma pedagoga, contando com a colaboração da professora Sandra Fraga 
(IFES) na leitura crítica do texto final. A Diretriz de Matemática apresenta a caracterização da área com 
seus conceitos e princípios, sua articulação com os temas da diversidade, o objetivo geral, além de 
cinco eixos temáticos. O documento trata da visão dinâmica do ensino da disciplina que concebe o 
estudante como um sujeito de direitos, protagonista de sua aprendizagem, com uma abordagem 
metodológica inovadora, necessária em nossos dias, e aponta algumas mudanças que podem ser 
conquistadas com posturas relativamente simples. As práticas avaliativas são consideradas como um 
processo contínuo e qualitativo, que considere os percursos e estratégias dos estudantes, visando 
potencializar a aprendizagem. A partir do término da estruturação de toda parte teórico-metodológica, 
o Grupo Referência concentra-se na produção dos objetivos de aprendizagem, assegurando a 
progressividade dos conhecimentos do 1º ao 9º ano, proporcionando aos docentes uma visão 
longitudinal do que é necessário ensinar aos estudantes a cada ano. As legendas I (iniciar), A 
(aprofundar) e C (consolidar) indicam a profundidade necessária na abordagem dos conteúdos, dando 
continuidade a uma experiência da Rede de Vitória que organiza o trabalho pedagógico em torno da 
proposta de objetivos, a exemplo do que acontece com as turmas do Ciclo Inicial de Alfabetização. 
Consideramos que o documento de Matemática se constitui como uma importante referência para o 
planejamento do professor, visto que há muito se faz necessário um direcionamento para melhor 
organização, alinhamento, continuidade e progressão do currículo. Nessa perspectiva, o currículo é 
entendido como um modo de organizar as práticas educativas na rede, na qual os objetivos de 
aprendizagem são trabalhados progressivamente, do 1º ao 9º ano, tendo em vista a necessária 
contextualização dos conhecimentos das diversas áreas. 
 
Palavras Chaves: Matemática. Currículo. Ensino Fundamental/EJA. 
 

INTRODUÇÃO  

O objetivo deste trabalho é apresentar de forma concisa o processo de revisão 

das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental do Município de Vitória – ES, mais 

                                            

50  Doutora em Educação. Prefeitura Municipal de Vitória. afcfiorio@correio1.vitoria.es.br. 
51  Mestre em Educação. Prefeitura Municipal de Vitória. christianemilagre@hotmail.com. 
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especificamente a parte relativa à área da Matemática. Usou-se como metodologia a 

pesquisa bibliográfica, sendo que os dados também foram coletados através de relato 

de pessoas que participaram deste movimento.  

Vivemos em uma época em que é essencial a discussão sobre conceitos e 

práticas que envolvam todos os estudantes, refletindo sobre outras maneiras de 

ensinar e aprender, destacando as relações que o professor tem com o currículo. 

 Nesse sentido, em 2011 todos os profissionais da Rede Municipal de Educação 

de Vitória – ES foram convidados a “participar do processo de reelaboração do 

documento das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

e da elaboração das Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos” 

(PMV/SEME, 2011, p. 01). Em virtude de uma longa greve dos docentes neste ano, o 

trabalho não chegou a ser executado.  

 Em 2013 foram organizados os primeiros Ciclos de Diálogos Curriculares 

intitulados “Com a Palavra, o Professor”. Esses ciclos foram um movimento formativo 

que apontaram para a necessidade de atualização das Diretrizes Curriculares. 

 Entre 2013 e 2016 ocorreu um movimento para a atualização das Diretrizes 

Curriculares do Ensino Fundamental denominado de Diálogos Curriculares. Este 

processo foi coordenado pela Gerência de Ensino Fundamental e contou com a 

participação dos profissionais da Educação do Município. Buscou-se elaborar os 

referenciais teórico metodológicos que serviram de fundamento para essas Diretrizes, 

de modo a garantir uma unidade e coerência do trabalho docente praticado nas 

Escolas no campo do Currículo. 

A ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES 

Essa revisão pautou-se na análise dos documentos curriculares vigentes: 

Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Vitória (2004), 

Documento Orientador do Ciclo Inicial de Aprendizagem do Ensino Fundamental 

(CIAEF) e Instrumento de Registro de Avaliação do Ciclo Inicial de Aprendizagem 

(2012). 

  As Diretrizes Curriculares Municipais tem desde sua primeira versão a função 

de “orientar as escolas do município na organização, no desenvolvimento, na 

construção e na avaliação de suas propostas pedagógicas.” (PMV/SEME, 2004, p. 

07). 
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  As discussões sobre a atualização do Documento Curricular objetivaram 

oferecer subsídios teóricos e metodológicos aos docentes dos diferentes 

componentes curriculares no que tange à reflexão acerca do Currículo realizado nas 

Escolas, buscando revisitá-lo, tendo em vista a realidade dos estudantes, os 

conhecimentos historicamente produzidos e as metodologias adequadas para a 

consolidação das aprendizagens. 

Os trabalhos iniciaram-se com a constituição de um Grupo Referência, formado 

pela adesão de docentes representantes dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos, da Educação Especial, professores 

do laboratório de informática, bibliotecários, diretores, pedagogos, coordenadores de 

turno, gestores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SEME).   

O texto foi elaborado a partir das Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental (PMV/SEME, 2004), documento orientador do Ciclo Inicial de 

Aprendizagem: reorganização dos temposespaços de ensino aprendizagem dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (PMV/SEME, 2012), proposta de implementação da 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) no sistema municipal de educação 

de Vitória (PMV/SEME, 2007), documento orientador da educação de jovens e adultos 

no município de Vitória (PMV/SEME, 2008), diretriz que fixa as diretrizes curriculares 

de implementação da educação de jovens e adultos no município de Vitória (COMEV, 

2011) e o documento preliminar da Base Nacional Curricular Comum (Brasil, 2015). 

Foram organizados, nos meses de outubro de 2014, abril e maio de 2015, 

seminários nomeados de Diálogos Curriculares do Ensino Fundamental. Foram 

promovidos encontros de Formação Continuada intitulados Ciclos de Diálogos 

Curriculares envolvendo os profissionais das várias áreas de conhecimento. A partir 

das discussões estabelecidas nesses Ciclos, o documento foi sendo reestruturado e 

as contribuições foram postadas numa Plataforma Virtual própria do Município, onde 

os profissionais da Educação tinham acesso e puderam realizar suas considerações 

nas versões das Diretrizes que eram publicadas. Também foram previstas formações 

nas Escolas para discussão deste documento.  

 O Grupo Referência se reuniu com a Gerência de Ensino Fundamental para 

deliberar sobre a organização dos vários momentos que seriam necessários para a 

realização da revisão proposta.  
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 No 1º Seminário ocorreram grupos de trabalho e plenárias sobre as temáticas: 

currículo e cultura, sentidos da escola e infância, bases legais do currículo: conceitos, 

limites e possibilidades, referências históricas da rede municipal de ensino de Vitória, 

espaços-tempos de aprendizagem, avaliação e planejamento e aula como evento 

dialógico. Os participantes destacaram os princípios e conceitos comuns que 

deveriam ser observados na atualização do documento curricular.  

Foi selecionado entre o grupo referência um subgrupo, chamado de Grupo 

Sistematizador, composto por 5 pessoas que juntamente com uma consultora externa 

foram responsáveis para sistematizar as ideias e discussões apontadas neste 

Seminário. Após algumas reuniões, os textos que introduziriam o documento foram 

escritos, e foi disponibilizado na Plataforma Vixeduca. Após período de discussões 

em um fórum online, houve a inclusão das contribuições realizadas pelos profissionais 

da educação da Rede Municipal de Vitória.  

 O 2º Seminário teve as seguintes mesas temáticas: as áreas de Linguagens e 

de Ciências Humanas no currículo da rede de ensino de Vitória, Ciências Naturais e 

Matemática no currículo da rede de ensino de Vitória, modalidades no Ensino 

Fundamental e temas da diversidade no currículo: desafios à prática pedagógica. 

 Em maio de 2015 ocorre a segunda etapa deste Seminário, em que os direitos 

de aprendizagem são descritos em forma de objetivos de aprendizagem para cada 

componente curricular. 

 A partir da realização destes Seminários, os profissionais do Grupo Referência 

se reuniram para fazer discussões pertinentes à base teórica constante no documento 

das Diretrizes Curriculares de 2004. A cada Ciclo de Diálogo Curricular esses Grupos 

Referência, por componente curricular, participavam multiplicando as reflexões 

realizadas junto a todos os profissionais da rede municipal, a saber, a fundamentação 

sobre as áreas de conhecimento, sobre as modalidades EJA e Educação Especial e 

os temas da diversidade. Após cada Ciclo de Diálogos, o texto era sistematizado a 

partir da contribuição dos grupos e socializado na Plataforma Vixeduca para análise 

dos profissionais. Depois de um tempo disponível na plataforma, houve uma última 

sistematização a partir das contribuições postadas. 
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 Ocorreram processos de Formação Continuada nas escolas para análise e 

aprofundamento do texto, momento em que os profissionais poderiam ainda contribuir 

com a produção do texto.  

O documento contou com a contribuição da professora Sandra Fraga (IFES) na 

leitura crítica do texto final. 

 O ano de 2016 foi o ano de implementação dessas Diretrizes. Os professores 

tiveram a oportunidade de experimentar na prática o trabalho com os objetivos de 

aprendizagem validando sua progressividade. 

O atual documento curricular buscou refletir as singularidades de cada área do 

conhecimento, especificando os objetivos de aprendizagem para todos os anos do 

Ensino Fundamental. Buscou-se a construção das “novas diretrizes curriculares” de 

forma coletiva e participativa. 

GRUPO REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA 

O Grupo Referência foi composto por 70 profissionais assim distribuídos: 

Professores de Educação Básica (PEB III), 36; Professores de Educação Básica (PEB 

II), 12; Pedagogos, 08 (04 dos anos iniciais e 04 dos anos finais); Coordenadores de 

turno, 04; Professores de Educação Especial, 02; Técnicos da SEME representantes 

de estudos sobre gênero, 02; Técnicos da SEME representantes de estudos étnico-

racial e indígena, 02; Técnicos da SEME representantes de estudos de Educação 

Ambiental, 02; Professores bilíngües, 02. 

Esse Grupo, a partir de determinado momento no processo de revisão das 

Diretrizes Curriculares Municipais, começa a se reunir considerando as várias áreas 

de conhecimento e os componentes curriculares. Aqui abordaremos mais 

especificamente o trabalho realizado pelo grupo referência da área de Matemática. 

A sistematização do texto específico da área foi realizada por um grupo de 3 

professores especialistas (PEB III), 1 professora de anos iniciais (PEB II) e 1 técnica 

da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Foi elaborada a partir das contribuições 

das mesas e relatos de experiência ocorridas durante o II Seminário de Diálogos 

Curriculares e dos Ciclos de Diálogos que aconteceram nos meses de junho e julho 

de 2015 e revisada pela consultora externa que acompanhava todo o processo de 

elaboração nas várias áreas de conhecimento.  
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As reflexões apresentadas partiram do Documento de Diretriz Curricular 

(PMV/SEME, 2004), de alguns documentos do Ministério da Educação, na produção 

acadêmica de alguns pesquisadores da área, bem como das práticas produzidas 

pelos profissionais da Rede Municipal. 

Apresenta a caracterização da área com seus conceitos e princípios, sua 

articulação com os temas da diversidade e aponta como objetivo geral do ensino de 

Matemática o que já havia sido preconizado nas Diretrizes Curriculares de 2004, a 

saber, que 

É indispensável que o currículo de matemática seja estruturado de tal 

forma que a disciplina possa contribuir para a formação de 

capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na 

agilização do raciocínio lógico do aluno, na sua aplicação a problemas, 

situações da vida e atividades do mundo do trabalho e no apoio à 

construção de conhecimentos em outras áreas curriculares 

(PMV/SEME, 2004, p. 6). 

Preconizam ainda, que todo o ensino de Matemática deveria ter como fim último 

a resolução de situações-problema. 

Na caracterização da área destaca que os conceitos e princípios da 

matemática,  

[...] baseiam-se numa educação em que o estudante, sujeito de 

direitos, é levado a desenvolver estudos de forma investigativa, 

criativa e autônoma, possibilitando analisar, criticar e interagir com os 

diferentes tipos de conhecimentos, num processo contínuo de 

formação. (PMV/SEME, 2004, p. 158-159). 

Além disso, o documento apresenta a articulação com os temas da diversidade 

e aborda o objetivo geral do ensino de Matemática na perspectiva de que contribua 

para o desenvolvimento do pensamento de forma a agilizar o raciocínio lógico para 

resolver situações da vida cotidiana. Todo o ensino da Matemática teria como 

finalidade última a resolução de situações-problema. 

Foram contemplados cinco (5) eixos para a área da Matemática: números e 

operações, álgebra, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da 

informação, conforme solicitação dos professores que participaram das discussões 
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específicas do currículo de Matemática e estabelece a Base Nacional Curricular 

Comum (Brasil, 2015). 

O texto trata a visão dinâmica do ensino de Matemática que concebe o 

estudante como um sujeito de direitos, protagonista de sua aprendizagem como uma 

abordagem metodológica necessária em nossos dias, e aponta algumas mudanças 

que podem ser conquistadas com posturas relativamente simples, como: oralidade – 

interação professor/estudante/conteúdo, interdisciplinaridade, ouvir o estudante, 

desenvolver o gosto pela Matemática, incentivar e possibilitar a utilização de 

estratégias próprias na resolução de situações-problema, a exploração dos diferentes 

recursos, resolução de situações-problema em seus diversos contextos, recurso à 

história da Matemática, às tecnologias da comunicação, aos jogos e materiais 

concretos, modelagem matemática e etnomatemática. 

As práticas avaliativas são consideradas como sendo um processo contínuo, 

qualitativo, que considere os percursos e estratégias dos estudantes e o seu 

desenvolvimento e tempos de aprendizagem. Assim, a avaliação atitudinal e 

procedimental deve fazer uma composição com a avaliação conceitual. 

Após o término da estruturação de toda parte conceitual, o grupo referência 

começou a concentrar-se na produção e organização dos objetivos de aprendizagem 

pensando em uma continuidade e progressão do currículo do 1º ao 9º ano. Foram 

usadas as letras I (iniciar), A (aprofundar) e C (consolidar) para indicar a profundidade 

necessária para a abordagem dos vários conteúdos. Esses objetivos foram pensados 

a partir dos objetivos propostos para o Ciclo Inicial de Alfabetização já existente na 

Rede de Ensino de Vitória. Esse documento foi ampliado e agora proporciona aos 

docentes uma visão longitudinal do que é minimamente necessário garantir aos 

estudantes em cada ano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da tarefa de sintetizar um trabalho que se percebe ter sido tão intenso e 

que teve o envolvimento de tantos personagens, o que nos resta é apontar quais 

contribuições é possível observar a partir destes movimentos supracitados. 

Desde a produção da primeira versão das Diretrizes Curriculares (1995) é 

possível verificar o quanto os profissionais do ensino da referida rede são 

constantemente impelidos a rever e retomar os documentos produzidos com a 
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finalidade de adaptá-los às necessidades emergentes de seus estudantes. Percebe-

se também que estes mesmos profissionais têm buscado se qualificar, estudando e 

refletindo sobre questões referentes ao currículo e a práticas pedagógicas. 

Após o período decorrido de revisão e reestruturação das Diretrizes 

Curriculares Municipais de Matemática, é possível perceber o quanto esta versão do 

documento está impregnada das concepções pedagógicas e metodológicas daqueles 

que participaram de sua reescrita. 

Os professores de Matemática participaram tanto nas Formações presenciais 

“Diálogos Curriculares”, quanto dos fóruns virtuais na Plataforma Vixeduca de forma 

bem atuante. O material produzido com os comentários e considerações realizadas 

por eles compõem um extenso volume. 

Destaca-se também a disposição da Gerência de Ensino Fundamental através 

de seus técnicos representativos para organizar toda a logística que demandou tempo 

para Formações presenciais e Seminários, para sistematizações, para revisões e 

inserções a partir das considerações dos profissionais, para retomadas e devolutivas 

e para a produção. 

Considera-se que o documento da área de Matemática se deu de forma 

responsável, democrática e participativa, se apresentando como um instrumento 

essencial para o trabalho nos próximos anos, visto que há muito se faz necessário um 

direcionamento para melhor organização, alinhamento, continuidade e progressão do 

currículo dessa disciplina. 
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 PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA DAS 

ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

  Christiane Milagre da Silva Rodrigues53 

 

Resumo: A partir do ano de 2014 inicia-se no Município de Vitória – ES o movimento para a 
implantação de Escolas em Tempo Integral. Verificou-se a necessidade da composição de uma Equipe 
de Implantação lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEME), com o objetivo de discutir, propor, 
planejar, organizar e definir ações, nas diversas dimensões do Programa. Essa equipe foi dividida em 
três vertentes, sendo que uma delas é a de Formação, contando, entre outras, com uma Formadora de 
Matemática. A principal atribuição dessa Formadora é acompanhar e formar os professores de 
Matemática do 6º ao 9º ano das Escolas em Tempo Integral de acordo com as diretrizes, objetivos e 
metas do Programa, assessorando-os em sua prática pedagógica, analisando as dificuldades dos 
estudantes reveladas nas avaliações externas e internas de aprendizagem. As Formações acontecem 
mensalmente pela manhã, no dia do Planejamento do professor. São pensadas para contribuir com o 
aprofundamento dos conceitos da disciplina e reflexão sobre as práticas docentes visando alcançar 
melhores resultados na aprendizagem dos estudantes. Buscamos assim, qualificar o processo ensino 
aprendizagem, aumentar o índice de aprovação e permanência e diminuir o índice de distorção 
idade/série dos estudantes. Os professores realizam estudos dos documentos norteadores do 
Município e dos cadernos Conceito e Ação fornecidos pelo Instituto Qualidade no Ensino (IQE), 
abrangendo conteúdos específicos da disciplina, oficinas, aulas de campo, construção de materiais 
diversos e sequências didáticas e socialização de práticas educativas. As ações formativas surgem a 
partir dos resultados das Avaliações Diagnósticas Externas (IQE) e de demandas das Escolas e dos 
professores. A Formadora participou de encontros ofertados pelo IQE que subsidiaram seu trabalho. 
Em 2015 as Formações com os professores totalizaram 52 horas, em 2016, 62 horas e em 2017 a 
previsão é de 80 horas. Paralelamente, são realizados plantões semanais onde os professores têm um 
atendimento individualizado nos momentos de seu planejamento, envolvendo o uso de sequências 
didáticas, acompanhamento do currículo, orientação na elaboração dos Guias de aprendizagem e 
Planos de Nivelamento, elaboração de itens avaliativos e atividades variadas e produção de materiais. 
Também realizamos observação de aulas analisando a prática docente e propondo novas atividades, 
além de aulas compartilhadas para apoio na adoção de novas metodologias e aplicação de sequências 
didáticas. Inicialmente, os professores se mostraram resistentes à abordagem de conteúdos por 
objetivos/habilidades. Atualmente, com todas as ações formativas e de assessoria, percebe-se uma 
mudança de postura nesse sentido. Hoje, alguns professores manifestam crítica ou insatisfação com a 
prática geral que se desenvolve nas Escolas e aproveitam a Formação proposta, modificando suas 
aulas e relatando que os estudantes se motivam e aprendem mais com atividades diversificadas. 
Apesar disso, ainda há aqueles que defendem o ensino conteudista, aproveitando pouco a Formação. 
Observamos, portanto, a necessidade de continuar a Formação, mantendo-se o foco no ensino de 
Matemática a partir de objetivos e em metodologia que privilegie o entendimento do processo. Sendo 
assim, ser Formadora dos professores de Matemática me possibilita disseminar e consolidar 
metodologias que acredito serem úteis ao processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina. 
 
Palavras-chave: Matemática. Formação. Ensino-aprendizagem. Metodologia. Currículo. 

INTRODUÇÃO  

Para melhor compreensão e organização do conteúdo deste artigo, 

apresentaremos o movimento que originou as Escolas em Tempo Integral e sua 
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organização. Deixamos claro, no entanto, que nos ateremos em mais detalhes no 

trabalho desenvolvido pela Formadora de Matemática. 

 

A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 

A Escola em Tempo Integral caracteriza-se como uma das formas de 

organização de atendimento em tempo integral, na perspectiva da implementação da 

Política de Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Vitória, contemplando 

todos os estudantes em jornada escolar ampliada (nove horas diárias), a fim de 

garantir educação plena e integral para crianças e adolescentes matriculados na Rede 

de Ensino do Município, promovendo a permanência, o sucesso na aprendizagem de 

toda sua população estudantil e contribuindo para a realização de seu Projeto de Vida. 

(SEME, 2016). 

Diante do desafio de implantar essas Escolas, a Prefeitura Municipal de Vitória 

buscou experiências desenvolvidas em vários estados brasileiros, em instituições 

públicas de ensino.  

Firmou-se, então a parceria entre ES em Ação54, o Instituto 

Corresponsabilidade pela Educação (ICE), o Instituto Qualidade no Ensino (IQE) e a 

Secretaria Municipal de Educação (SEME). 

Nessas Escolas, há o trabalho com princípios que se materializam na prática 

pedagógica, através do currículo integral e integrado e de procedimentos teórico-

metodológicos que favorecem a articulação entre os componentes da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e da Parte Diversificada (PD), fundamentados na 

diversificação e enriquecimento necessários para apoiar o estudante na elaboração e 

realização do seu Projeto de Vida.  

O currículo está fundamentado nas Diretrizes Curriculares Municipais de Vitória 

e é desenvolvido em consonância e articulado aos três eixos formativos do estudante, 

aos princípios educativos e valores que fundamentam a proposta pedagógica. 

Compõem os 3 eixos: a formação acadêmica de excelência, a formação para a vida e 

a formação para o desenvolvimento das competências para o século XXI.  

                                            

54  Organização Não-Governamental capixaba com o compromisso de atuar na formação de uma 
sociedade melhor e mais justa. 
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A organização curricular dessas Escolas contempla 6 aulas semanais de 

Matemática que são ministradas em salas ambiente onde o estudante muda de sala 

conforme a aula, o que ressalta seu senso de corresponsabilidade, autonomia, 

organização e protagonismo com o fazer pedagógico. 

A FORMAÇÃO DA EQUIPE DE IMPANTAÇÃO 

No ano de 2014 inicia-se no Município de Vitória – ES o movimento para a 

implantação de Escolas em Tempo Integral. A partir desse movimento, verificou-se a 

necessidade da composição de uma Equipe de Implantação alocada na Secretaria 

Municipal de Educação (SEME), com o objetivo de discutir, propor, planejar, organizar 

e definir ações, nas diversas dimensões do Programa.  

Essa equipe foi dividida em três vertentes, a saber, Gestão, Pedagógico e 

Formação. Nomeou-se uma Coordenadora, dois técnicos de Gestão, dois técnicos 

para o Pedagógico e para a Formação uma pedagoga e três formadoras, sendo uma 

de Língua Portuguesa, uma de Ciências e uma de Matemática. 

A principal atribuição da Formadora de Matemática é acompanhar e formar os professores 

da área, do 6º ao 9º ano de acordo com as diretrizes, objetivos e metas do Programa, assessorando-os em sua prática 

pedagógica, analisando as dificuldades dos estudantes reveladas nas avaliações externas e internas. A partir de julho 

de 2015 também foram incluídos nesse acompanhamento os professores de 4º e 5º 

anos. 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA COMO PONTO DE PARTIDA 

Desde o ano de 2015 as Escolas em Tempo Integral do Município de Vitória 

realizam uma Avaliação Diagnóstica de 6º ao 9º ano elaborada, corrigida e tabulada 

pelo IQE, tendo esta a função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões 

e competências dos estudantes, visando organizar os processos de ensino e de 

aprendizagem, de acordo com as situações identificadas. Têm como objetivo aferir as 

habilidades mínimas a serem dominadas pelos estudantes de acordo com o ano letivo 

e semestre em curso além de observar o impacto do Programa em sala de aula. As 

habilidades mínimas são identificadas a partir de documentos nacionais como 

Parâmetros Curriculares Nacionais, avaliações em larga escala (ENEM, Prova Brasil, 

PAEBES, IDEB) e documentos regionais estaduais e municipais. 

Essa Avaliação coloca em evidência as aprendizagens dos estudantes, o que 

permite a partir daí, determinar o modo de ensino mais apropriado e estabelecer metas 
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de aprendizagem a serem alcançadas. Com a Avaliação Diagnóstica, previnem-se as 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes, ao mesmo tempo em que se busca 

conhecer as aptidões, os interesses, habilidades e competências enquanto pré-

requisitos para futuras ações pedagógicas. O resultado dessa avaliação fornece 

subsídios para construção de estratégias que traduza uma melhora consistente da 

proficiência dos estudantes.  

Em 2015 foram aplicadas 3 Avaliações Diagnósticas, em 2016 duas e em 2017 

serão outras duas Avaliações para as turmas de 6º ao 9º ano.  

Após a tabulação dos dados coletados, são elaborados pelo IQE relatórios de 

alcance das habilidades por estudante, por turma e por Escola. Esses relatórios são 

apresentados aos professores, pedagogos e diretores das Escolas em um movimento 

chamado de Devolutiva, onde observam os resultados alcançados por habilidade e 

analisam, a partir de algumas questões da Avaliação, as possíveis defasagens e/ou 

dificuldades com relação à habilidade aferida. Na oportunidade também selecionam e 

estudam Sequências Didáticas que possam atender aos estudantes nas habilidades 

mais defasadas. 

Ainda no ano de 2015 a equipe de Formação percebeu a importância de incluir 

em seu acompanhamento os professores de anos iniciais, visto que muitas das 

habilidades aferidas nas Avaliações Diagnósticas deveriam estar consolidadas até o 

5º ano. Assim, o IQE ofertou neste ano Avaliação para o 5º ano, e a partir de então as 

Formadoras têm elaborado as Avaliações Diagnósticas para essas turmas. A 

aplicação e correção é realizada pela Escola e a tabulação e devolutiva pela equipe 

de Formadoras. Em 2016 também incluíram-se nesse grupo os professores e turmas 

dos 4ºs anos.  

A partir dessas necessidades de acompanhamento mais efetivo, fez-se um 

movimento nas Escolas para que os professores de 4º e 5º ano trabalhassem em suas 

turmas por área de conhecimento para possibilitar às professoras a participação em 

Plantões e Formações por área de conhecimento, e para que pudessem se dedicar 

com mais afinco aos estudos das respectivas áreas. 

A partir dos resultados das diversas avaliações da aprendizagem dos 

estudantes, as professoras, orientadas pelos Pedagogos e Formadoras, verificam 

quais habilidades, conceitos e/ou conteúdos precisam ser retomados, aprofundados 
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e/ou reforçados, e que serão necessários para o sucesso escolar do estudante. Esses 

ajustes devem estar contemplados nos guias de aprendizagem, nos espaços/tempos 

destinados à tutoria, e apresentar transversalidade nos componentes integradores de 

Protagonismo, Orientação de Estudos, Eletivas, Educação Científica e Tecnológica e 

Projeto de Vida, garantindo a articulação entre a BNCC e a Parte Diversificada do 

currículo. 

 

 

MOVIMENTOS FORMATIVOS 

A partir dos resultados das Avaliações Diagnósticas, é pensado o movimento 

que se fará nas Formações e Plantões realizados.  

Lembramos que um dos eixos é a formação acadêmica de excelência, que é 

aquela que se processa por meio de práticas eficazes de ensino e de processos 

verificáveis de aprendizagem e que asseguram o pleno domínio, por parte do 

estudante, do conhecimento a ser desenvolvido durante a Educação Básica. E é 

pensando nessa entrega que os professores, estudantes e toda a Escola e Secretaria 

de Educação organizam suas ações, dentre elas as Formações. 

As Formações para professores de 6º ao 9º ano acontecem mensalmente pela 

manhã, no dia do Planejamento do professor, que no caso de Matemática é na sexta-

feira, configurando 4 horas de trabalho. São pensadas para contribuir com o 

aprofundamento dos conceitos da disciplina e reflexão sobre as práticas docentes 

visando alcançar melhores resultados na aprendizagem dos estudantes. Buscamos 

assim, qualificar o processo ensino aprendizagem, aumentar o índice de aprovação e 

permanência e diminuir o índice de distorção idade/série dos estudantes.  

Em dias que antecedem as Formações os professores realizam estudos dos 

documentos norteadores do Município e dos cadernos Conceito e Ação fornecidos 

pelo Instituto Qualidade no Ensino (IQE), abrangendo conteúdos específicos da 

disciplina conforme orientação prévia sobre a pauta a ser seguida no dia da Formação. 

Os Cadernos Conceito e Ação são divididos em Unidades, e também são discutidos 

durante os Plantões individuais. Ao todo são 6 Cadernos contendo 22 Unidades que 

contemplam os temas matemáticos mais significativos envolvendo os 5 eixos da área. 
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Também são realizadas nas Formações oficinas, aulas de campo, construção 

de materiais diversos, estudo de sequências didáticas e socialização de práticas 

educativas.  

As ações formativas surgem também a partir das demandas das Escolas e dos 

professores.  

Para professores dos 5ºs anos são ofertadas Formações mensais à tarde por 

um período de 3 horas. O foco é discutir conceitos matemáticos e como podem ser 

articulados os vários eixos da Matemática. Na oportunidade encaminhamos atividades 

e metodologias diversificadas para introdução, aprofundamento e/ou retomada de 

conteúdos. 

Os professores de 4º ano são atendidos em plantões mensais, visto que na 

maioria das vezes as Escolas não conseguem organizar um horário para que estes 

participem das Formações promovidas. Eventualmente podem também participar das 

Formações. O foco dado é o mesmo que nas Formações de professores de 5º ano. 

Em 2015 as Formações com os professores de 6º ao 9º ano foram quinzenais 

totalizaram 52 horas, em 2016, a cada três semanas configurando 62 horas e em 2017 

são mensais e temos a previsão de completar 80 horas.  

Para que estivesse apta a coordenar e organizar as Formações, a Formadora 

local participou de encontros ofertados pelo IQE que subsidiaram seu trabalho.   

Paralelamente às Formações, são realizados plantões semanais onde os 

professores de 6º ao 9º ano têm um atendimento individualizado nos momentos de 

seu planejamento, envolvendo o uso de sequências didáticas, acompanhamento do 

currículo, orientação na elaboração dos Guias de aprendizagem e Planos de 

Nivelamento, elaboração de itens avaliativos e atividades variadas, bem como a 

produção de materiais.  

Também realizamos observação de aulas analisando a prática docente e 

propondo novas atividades, além de aulas compartilhadas para apoio na adoção de 

novas metodologias e aplicação de sequências didáticas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Formação Continuada para os professores tem por objetivo intervir na 

qualidade do ensino propiciado ao estudante, reforçando a competência dos 

professores para, a partir da metodologia utilizada, desenvolver seu trabalho de 
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acordo com o que preconizam as Diretrizes Curriculares do Município e Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 
crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com 
a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática enquanto 
objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. (FREIRE, 
2006, p. 39). 
 

Inicialmente, os professores se mostraram resistentes à abordagem de 

conteúdos por objetivos/habilidades. Atualmente, com todas as ações formativas e de 

assessoria, percebe-se uma mudança de postura nesse sentido. Hoje, alguns 

professores manifestam crítica ou insatisfação com a prática geral que se desenvolve 

nas Escolas e aproveitam a Formação proposta, modificando suas aulas e relatando 

que os estudantes se motivam e aprendem mais com atividades diversificadas. 

Apesar disso, ainda há aqueles que defendem o ensino conteudista, aproveitando 

pouco a Formação.  

Observamos a necessidade de continuar a Formação, mantendo-se o foco no 

ensino de Matemática a partir de objetivos e em metodologia que privilegie o 

entendimento do processo.  

Mesmo sabendo que após 2 anos e meio de acompanhamento e 

assessoramento aos professores de Matemática não temos os resultados esperados, 

sei também que um caminho tem sido traçado e que mudanças tem sido percebidas. 

Talvez se apresentem de forma sutil no discurso do professor, na escolha do material 

a ser utilizado em sala de aula, nas participações cada vez mais  efetivas nos Plantões 

e Formações ou nos rendimentos dos estudantes.  

O assessoramento aos professores de Matemática me fez perceber o quanto 

estes precisam de acompanhamento sistemático de seus pedagogos. Ainda há  

resistência em organizar um Guia de Aprendizagem que não esteja pautado no 

sumário do livro didático, mas que priorize uma organização por objetivos e a partir 

das dificuldades apresentadas pelos estudantes. Há ainda a resistência de preparar 

suas aulas fugindo da aula expositiva, incluindo materiais diversos. Há ainda a 
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dificuldade de elaborar atividades avaliativas que priorizem a aprendizagem em 

detrimento do erro.  

Precisamos salientar que estamos no processo. Mudanças sutis, resultados 

quase que imperceptíveis, ajustes e acertos aqui e ali. Mas o mais importante é que 

para os sujeitos que tiveram oportunidade de participar deste movimento, tenho 

certeza, fez e faz a diferença, mesmo que não estejam mais nessas Escolas. 

Ser Formadora destes professores me possibilita disseminar e consolidar 

metodologias que acredito serem úteis e imprescindíveis ao processo de ensino-

aprendizagem dessa disciplina.  

Termino, parafraseando Freire (1996) ao dizer que eu me movo como 

professora porque mesmo sabendo que é difícil mudar, eu sei que é possível. Posso 

até ao buscar não encontrar, mas a minha esperança está na busca.  
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ResumoESUMO: Este relato descreve um estudo sobre conceitos de grandezas e medidas realizado 
por alunos do curso de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática – Educimat – do Instituto 
Federal do Espírito Santo- Ifes, a partir de uma proposta de atividade na disciplina Debates Conceituais. 
Nosso objetivo é relatar indícios de (re)construção sobre conceitos de grandezas e medidas por meio 
de atividades investigativas.  Tratou-se de uma investigação de natureza qualitativa do tipo intervenção 
pedagógica, realizada no espaço da sala de aula. A ênfase das análises foram as grandezas área e 
perímetro, que possuem relevância social, por estarem presentes em nosso cotidiano (BRASIL,1998). 
O tema em questão foi dividido em três momentos: contextualização histórica, aula prática com 
atividades investigativas e debates. Enxergar a construção de conceitos sobre grandezas e medidas 
pela linha da Perspectiva Histórico-Cultural, possibilita dar crédito ao aspecto social e histórico. 
Considerando o tratamento dado às grandezas e medidas sob a perspectiva dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e pesquisas que apontam a necessidade de reflexões sobre o ensino e 
aprendizagem de conteúdos relacionados com as grandezas e medidas, tanto de natureza 
epistemológicas como didáticas (Bellemain, P. M. B. & Lima, P. F., 2002), foi possível debater conceitos 
e questões relacionadas à evolução dos conceitos, suas relações com o saber matemático e 
estruturação desses campos em um processo fundamentado pelo diálogo. Concluímos que as 
atividades subsidiaram a compreensão e apropriação dos conceitos de perímetro e áreas e constituíram 
experiências para o desenvolvimento de práticas discentes futuras. 
 
Palavras Chaves: Perspectiva Histórico-Cultural. Grandezas e medidas. Material concreto. Conceitos. 
 

INTRODUÇÃO 

A motivação para este trabalho teve origem em nossa própria prática de sala 

de aula - com objetivo central de apresentar um conjunto de tarefas que possibilitasse 

aos alunos do curso de mestrado profissional, construir de forma sistemática 

significados em torno das grandezas e medidas com ênfase na construção dos 

conceitos de área e perímetro em aula de Debates Conceituais. 

Tal discussão está estreitamente relacionada importância do tema para a 

formação do cidadão pleno, que necessita desenvolver habilidades como estimar e 
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medir, e as dificuldades apresentadas por estudantes ao confundirem área e 

perímetro.  

Pesquisas sobre o ensino/aprendizagem dos conceitos área e perímetro 

revelam que esse inconveniente está relacionado a algumas dificuldades conceituais 

na construção desses conceitos.  

Ainda que, o pensamento cotidiano facilite o entendimento da realidade inata e 

social, percebem -se limitações e inevitavelmente uma situação de alienação quando 

as pessoas não têm a oportunidade de superar os limites da visão de mundo 

naturalmente construída durante a vivência diária. 

Os conceitos científicos são resultados do que a ciência comprovou e 

representam preceitos claros concebidos pelo homem ao longo do processo sócio-

histórico, e que se desenvolvem com base no ensino escolar. 

Portanto, compreender e refletir sobre os conceitos matemáticos são 

imprescindíveis para formação docente, para que o educador seja capaz de fazer suas 

escolhas e desenvolver práticas pedagógicas apropriadas e condizentes com suas 

perspectivas educacionais. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Adotamos os temas área e perímetro como grandezas geométricas, apoiadas 

nos trabalhos de Bellemain e Lima (2002), que implica na discussão de conceitos, 

principalmente o de medidas. 

Esses autores investigam com profundidade aspectos epistemológicos, 

incessantemente referenciados à história da matemática. Desse modo, “permite tratar 

a evolução do conceito, de suas relações com o saber matemático e de possíveis 

estruturações lógicas desse campo conceitual” (BELLEMAIN; LIMA, p.9, 2002). 

Pesquisas brasileiras (FACCO, 2003; DUARTE, 2002, LIMA; BELLEAIN, 

2004), constataram erros e dificuldades por alunos do ensino fundamental e médio 

quanto a resolução de problemas sobre área, como confusões entre área e perímetro, 

uso indevido de fórmulas e erros relacionados ao uso de unidades de medidas. 

Diante desta constatação, Bellemain & Lima (2002) defendem que na 

aprendizagem do conceito de área devem-se considerar três quadros adotados por 

Douady & Perrin-Glorian (1989): o quadro geométrico, o quadro numérico e o quadro 

das grandezas. Evitando-se assim que os alunos desenvolvam “uma concepção forma 
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(ligada ao quadro geométrico) ou uma concepção número (ligada ao quadro numérico) 

ou ambas, mas de forma isolada uma da outra”. (BELLEMAIN; LIMA, 2002, 28). 

Neste contexto, o presente estudo teve como principal finalidade a formação 

docente a partir das atividades desenvolvidas na disciplina Debates Conceituais do 

Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal 

do Espírito Santo (Ifes). Buscando também sistematizar a compreensão dos 

participantes em relação aos conceitos apresentados, bem como fazer correlações e 

reflexões, sem encerrar o assunto, por não se tratar de um estudo aprofundado. 

METODOLOGIA 

A partir desse direcionamento, nossa proposta foi apresentar o tema grandezas 

e medidas  em três momentos: (1) história das grandezas e medidas, a partir de 

situações de aprendizagem que devem relacionar elementos da  História da 

matemática à construção de significados dos saberes matemáticos pelos estudantes; 

(2) apresentar atividades investigativas com o intuito de mostrar que a compreensão 

de conceitos deve-se antecipar as propriedades e as fórmulas, se desenvolvendo 

progressivamente, facilitando a sistematização do pensamento e (3) fomentar debates 

sobre o conceito de área e perímetro, discutir seus elementos fundamentais e propor 

uma reflexão individual e coletiva. 

Os sujeitos da pesquisa foram 13 alunos de uma turma de Mestrado 

Profissional em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito 

Santo (Ifes), Vitória, ES, no semestre de 2016/2. 

A primeira etapa almejou disseminar a necessidade e a construção dos 

conceitos área e perímetro ao longo da evolução da humanidade junto aos alunos 

mestrandos participantes, e contribuir para a reflexão teórica sobre sua aplicação no 

meio educacional. O método se constituiu de um formato expositivo por meio de slides 

que também serviu de apoio para as intervenções futuras. Foram apresentadas as 

primeiras medidas egípcias, como as de outros povos da época, tendo como 

referência o corpo humano. Em seguida o uso de cordas com nós, que serviram para 

medir as plantações e que passou a originar uma atividade interessante: a dos 

estiradores de cordas. Posteriormente as tentativas de unificação das medidas e por 

fim o padrão constante e universal, com múltiplos e submúltiplos “o metro”. O sistema 

métrico é então apresentado como um modelo inteligente, resultado da dedicação de 
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uma equipe de cientistas, e é a medida oficialmente usada nas atividades científicas, 

econômicas e industriais. (SUPERINTERESSANTE, 2003). 

E por fim apresentamos o INMETRO, como órgão responsável pela 

manutenção dos padrões do sistema internacional de unidades. 

A segunda etapa trata-se de atividades Investigativas. Realizamos a aplicação 

da sequência de 5 atividades num intervalo de 1 hora e 40 minutos.  

Como ponto de partida as pesquisadoras lança a seguinte pergunta: Como 

você definiria o que é medir? 

Figura 1.Imagem do quadro com as respostas dos alunos sobre o que é medir. 

 

Fonte: Dados da experiência 

Observamos que os mestrandos arriscaram responder a questão. Suas 

respostas retratam o quanto eles não conferem à medir algum significado objetivo, ou 

seja, a maioria dos alunos não sabem a definição de medir. Esse ocorrido não obteve 

indução das pesquisadoras para a resposta dessas perguntas. Não houve, portanto, 

a intervenção prevista. 

Continuamos nossa investigação com a atividade 1 que mostrava a 

necessidade de medir: 

1. Você recebeu um cilindro de madeira, responda: 

a) O que é maior: a altura do cilindro ou o comprimento da circunferência 

da sua base? 

b) Descreva como você concluiu sua resposta. 

Figura 2.Imagem dos protótipos de cilindros utilizados na atividade 1 
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Fonte: Dados da experiência 

A escolha do material foi 3 protótipos de cilindro de madeira, que foram 

disponibilizados para que os alunos pudessem através da observação e manipulação 

do objeto, encontrarem por si mesmos a solução para o problema. Objetiva levar o 

aluno a perceber que a ação de comparar está presente em diversas situações 

cotidianas, utilizar partes do corpo como formas de medidas, para comparar e estimar 

medidas, bem como demonstrar a ilusão ótica e a necessidade da medição. 

Para essa atividade não foram disponibilizados instrumentos de medida 

padrão. Porém, os alunos fizeram de instrumentos próprios como barbante, cordão, 

cadarço e mãos. Constatamos que os alunos estavam entusiasmados com o 

manuseio do material e ansiosos em solucionar o problema e perceberam a 

necessidade de medir para solucionar o problema. 

Em seguida, colocamos duas pessoas uma ao lado da outra e fizemos a 

segunda pergunta: Quem é maior? 

Figura 3. Imagem das pesquisadoras, uma ao lado da outra, objetivando comparação 

de comprimento sem medição 

 
Fonte: Dados da experiência 

Esse exercício foi elaborado partindo das afirmações de Bellemain e Lima 

(2002, p. 66) quando nos diz que: 
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A abordagem da relação entre comparação e medida não nos parece 
suficientemente bem construídas. 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. 

Com esta atividade os mestrandos concluíram que é possível comparar 

grandezas sem necessariamente medí-las. 

A terceira atividade propõe uma reforma da sala de aula onde precisa-se retirar 

o quadro, a mesa do professor e o armário. A questão é: Será possível retirá-los pela 

porta ou pela janela? 

 

Figura 4. Imagens dos alunos mestrandos fazendo medições com instrumentos de 

medidas não padronizados. 

 
Fonte: Dados da experiência 

A atividade 4 propõe a construção de um metro quadrado. Para isso, 

fornecemos barbante para a representação no chão da sala de aula. 

Figura 5. Imagens dos alunos mestrandos construindo 1m² 

 

Fonte: Dados da experiência 

Nesta atividade percebemos que uma das alunas não tinham a clareza do 

significado de 1m². Inicialmente, ela desenhou com barbante um triângulo de lados 

1m. Um de seus colegas disse que aquela área não possuía 1m² e a ajudou a construir 

um quadrado com lados medindo 1m. Vigotsky (2007) caracteriza esse segundo nível 

como sendo o indivíduo que possui maior compreensão no processo ensino-
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aprendizagem dentro de um grupo. Portanto, para que essa aprendizagem 

acontecesse foi estritamente necessário a colaboração de outros colegas da sala de 

aula. Essa interação promoveu o desenvolvimento e o aprendizado pertinentes ao 

tema apresentado 

Uma das professoras regente da disciplina interviu informando que há um tipo 

de folha que mede 1m²de área e questionou se aquela folha fosse recortada e 

encaixada de uma outra forma se a área mudaria. Os alunos responderam que não, 

que a área continuaria medindo 1m². 

Ainda em relação à atividade 4, a aluna que construiu o quadrado com área 

medindo 1m² disse que naquele momento compreendeu o que era área e que um 

quarto medindo 20 m² poderia ser coberto com vinte quadrados de 1m² de área. Foi 

ressaltado ainda a importância de se utilizar a malha quadriculada e triangular como 

recurso durante as aulas para melhor compreensão do tema área. 

Na atividade 5 optamos pelo uso do geoplano por acreditar que representasse 

bem as figuras a serem analisadas. Os objetivos desta atividade foram: (a) medir área 

e perímetro utilizando unidade de medida não padronizada; (b) perceber que figuras 

de áreas iguais podem ter perímetros diferentes; e (c) perceber que figuras de 

perímetros iguais podem ter áreas diferentes. 

Questão 1) Você conhece ou já ouviu falar sobre o geoplano? Observe a 

seguinte figura construída no geoplano e tente construí-la: 

 

Questão 2) Utilizando o quadradinho como unidade de medida de área, 

calcule: 

• A área dessa figura: _________ 

• O perímetro dessa figura: _______ 

Questão 3) Construa no geoplano 3 figuras diferentes, mas que tenham a 

mesma medida de área da figura dada. Calcule o perímetro. 
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Questão 4) Construa no geoplano 3 figuras diferentes, mas que tenham a 

mesmo medida de perímetro da figura dada. Calcule a área. 

O material utilizado para a resolução dos exercícios foi folha impressa, 

geoplano e borrachinhas coloridas. Esta atividade foi composta de 4 exercícios,  onde 

os alunos foram organizados em grupos. 

Figura 6. Imagens dos alunos mestrandos desenvolvendo a atividade 5 

 
Fonte: Dados da experiência 

Ao contrário do que esperávamos os mestrandos apresentaram dificuldades no 

desenvolvimento dessa atividade, tanto de compreensão do enunciado, como 

manuseio dos elásticos coloridos para a construção das figuras. Acreditamos que tal 

fato se deve a falta de experiência com o geoplano. Alguns ainda relataram nunca ter 

ouvido falar ou utilizado o mesmo. E alguns alunos se anteciparam em concluir que 

as figuras com mesma área teriam o mesmo perímetro. Isso, foi desconstruído após 

a realização desta atividade. 

A terceira etapa é analisada à luz de um “Debate Conceitual” entre alunos 

mestrandos.  

Após a aplicação das atividades, houve momento de discussão e reflexão, e 

em alguns casos as pesquisadoras fizeram a institucionalização sobre o conteúdo 

abordado. 

Essa dinâmica característica do debate, se constitui de um formidável 

instrumento de aprofundamento dos conhecimentos, de exploração de campos de 

opiniões controversas, de desenvolvimento de novas ideias e de novos argumentos 

(DOLZ; SCHNEWULY, 2004b, p. 72) e da escola um ambiente privilegiado. Trazendo 

à tona a subjetividade dos participantes permitindo analisar e avaliar novas formas de 

pensar e suas razões do ponto de vista individual/coletivo. Ressaltamos que, o 

objetivo do debate é repensar os conceitos abordados, a partir de uma discussão 

direcionada sobre o tema área e perímetro.  
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este trabalho possibilitou analisar informações/situações a partir de diferentes 

pontos de vista.  Foi a partir do desenvolvimento das atividades que a construção do 

conhecimento foi fortalecida e questionada, com a possibilidade de observar e expor 

as dificuldades. 

Trabalhar com a história e com atividades práticas, utilizando medição com 

instrumentos não padronizados e geoplano, possibilitou desenvolver compreensão e 

apropriação de conceitos relativos à temática, enriquecendo outras experiências. 

Constatou-se por meio dos diálogos e relatos, que os alunos mestrandos 

demonstraram mudanças na compreensão sobre os conceitos das grandezas e 

medidas e (re)construíram seus conhecimentos em momentos de reflexão a partir 

desta prática pedagógica adotada. Alguns indicaram que certos conceitos abordados 

nunca tinham sido discutidos em outras formações docentes das quais participaram e 

ressaltaram a importância desse tipo de discussão. 

Em linhas gerais, a experiência foi positiva, cuja construção dos conceitos 

transitou entre os conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos e os 

conhecimentos construídos durante apresentação teórica e atividades realizadas, 

além das próprias experiências dos sujeitos participantes, daí a riqueza identificada 

nesta análise. As atividades aplicadas e discutidas em formato de debates conceituais 

subsidiaram a compreensão e apropriação dos conceitos de perímetro e área e 

constituíram experiências para o desenvolvimento de práticas discentes futuras. 
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CRISE HÍDRICA: UMA ABORDAGEM DO CONTEÚDO DE FUNÇÃO NO 

ENSINO MÉDIO, POR MEIO DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

Emanuela Nascimento Alves59 

  Oscar Luiz Teixeira Rezende60 

Luciano Lessa Lorenzoni61 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência que visa promover um cenário de 
investigação a alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino do 
Espírito Santo, no município de Cariacica, por meio da Modelagem Matemática, envolvendo a temática: 
Quanto Custa a Crise Hídrica? Trata-se de uma investigação qualitativa sobre uma prática pedagógica, 
norteada pela Educação Matemática Crítica, defendida por Skovsmose (2001), e pelo ciclo da 
modelagem matemática de Blum e Leib (2005), adaptado por Ferri (2006). A elaboração da atividade 
envolve a busca de uma função afim, que indica o valor em reais a ser pago na conta de água e energia 
elétrica, de acordo com a quantidade de energia elétrica e água consumidas, bem como as possíveis 
atitudes no cotidiano da população capixaba que reduziriam ou aumentariam o valor dessas funções. 
Além de promover uma conscientização acerca do que a escassez de água, o desmatamento florestal, 
o desperdício de energia elétrica e de alguns recursos naturais podem causar na sociedade e na 
economia. A partir da mediação dos professores envolvidos no decorrer da atividade, foi possível 
discutir a temática proposta e perpassar pelas etapas do ciclo da Modelagem Matemática, 
proporcionando aos alunos um ambiente de aprendizagem que envolve o contexto social e econômico 
em que vivem, aproximando-os assim da realidade e reduzindo a distância entre a matemática e o 
mundo real. 

 
Palavras Chaves: Crise Hídrica. Educação Matemática Crítica. Modelagem Matemática. Função Afim. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A água é um elemento natural que faz parte de toda a sociedade e meio 

ambiente. Sua importância pode ser observada desde o surgimento de vida na Terra, 

até a sua manutenção, além de poder proporcionar uma melhora na qualidade de vida 

dos seres humanos por meio das diversas utilidades que possui. Ela compõe cerca 

de até 60% do corpo humano e no Espírito Santo, e em muitos outros Estados 

brasileiros, é a principal fonte geradora de energia elétrica. O Brasil compreende 70% 

da potência elétrica em energia hidrelétrica e a segunda maior usina hidrelétrica do 

mundo: a de Itaipu, segundo Hinrichs et al. (2015).  Devido ao potencial hidroelétrico 
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do Espírito Santo, no ano de 2016 a EDP Energias do Brasil S.A., empresa 

responsável em fornecer os serviços de produção e distribuição de energia elétrica, 

atendeu 70 municípios capixaba e distribuiu 9.923 gigawatt (GWh) aos seus 1,5 

milhões de clientes, segundo o site oficial da empresa. No entanto, neste mesmo ano, 

as empresas responsáveis pela geração e distribuição de água e energia elétrica 

passaram a fazer campanhas com o intuito de conscientizar a população a não 

desperdiçar água e poupar energia elétrica, visto que o Estado passava por uma das 

piores crises hídricas em 80 anos, segundo Arpini (2016). Essa crise afetou também 

economicamente os consumidores, que, devido a ela, tiveram que pagar valores mais 

altos nas tarifas cobradas pelos serviços citados, segundo documentos 

disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Agência 

Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária (ARSI). 

Para compreender melhor essa mudança nos valores de tarifas e como a 

cobrança pelo consumo de água e energia elétrica é feita, é indispensável que se 

tenha um conhecimento fundado sobre o conteúdo de função, que muitas vezes é 

ensinado em sala de aula de forma descontextualizada, impedindo que os alunos 

associem o conteúdo às situações do dia a dia. Para Oliveira (1997), a dificuldade na 

compreensão do conceito de função ocorre devido à associação de sua definição 

apenas num registro de representação gráfica, com construção de tabelas, 

especificando seu domínio e contradomínio. Nesse contexto, Skovsmose (2001) 

destaca a necessidade de se promover um cenário de investigação aos alunos, 

permitindo com que os mesmos atribuam significado aos conteúdos trabalhados. 

Disserta ainda sobre a importância de uma educação voltada para o exercício da 

cidadania, capaz de formar cidadãos autônomos, críticos e reflexivos diante dos 

fenômenos existentes na sociedade. Os Parâmetros curriculares Nacionais (1999) 

orientam também sobre a importância de um ensino de Matemática de forma 

contextualizada e interdisciplinar e afirmam que: 

[...] o conceito de função desempenha também papel importante para 
descrever e estudar através da leitura, interpretação e construção de gráficos, 
o comportamento de certos fenômenos tanto do cotidiano, como de outras 
áreas do conhecimento, como a Física, Geografia ou Economia. Cabe, 
portanto, ao ensino de Matemática garantir que o aluno adquira certa 
flexibilidade para lidar com o conceito de função em situações diversas e, 
nesse sentido, através de uma variedade de situações problema de 
Matemática e de outras áreas, o aluno pode ser incentivado a buscar a 
solução, ajustando seus conhecimentos sobre funções para construir um 
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modelo para interpretação e investigação em Matemática. (BRASIL, 1999, 
p.43) 

Nesse sentido, justificamos o uso da Modelagem Matemática como 

metodologia de ensino para o conteúdo de função afim, capaz de aliar teoria e prática, 

inserindo os alunos em um cenário de investigação e convidando-os a investigarem 

situações de outras áreas da realidade, assim como afirma Barbosa (2001).  

O objetivo deste trabalho é relatar uma prática investigativa, por meio da 

Modelagem Matemática, aos alunos de uma escola da Rede Municipal de Ensino do 

município de Cariacica, abordando aspectos ambientais, sociais e econômicos que 

permeiam a temática nele envolvida. A atividade desenvolvida visa encontrar as 

funções que forneçam os valores cobrados nas contas de água e energia elétrica, de 

acordo com as quantidades em m³ e quilowatt-hora (kWh) consumidas, 

respectivamente. 

A PRÁTICA EM SALA DE AULA 

A prática foi desenvolvida de acordo com o ciclo de modelagem de Blum e Leib 

(2005), adaptado por Ferri (2006), aos alunos de uma escola da Rede Estadual de 

Ensino, do município de Cariacica, no Espírito Santo. A realização das atividades 

foram distribuídas em 5 aulas de 50 minutos cada, e contou com o apoio da professora 

efetiva que leciona a disciplina de Matemática na escola. 

Figura 1 - Ciclo de modelagem matemática (Blum e Leib, 2005; Ferri, 2006)

 
Fonte: PONTE, 2014, p. 61. 

 
Nas duas primeiras aulas, para iniciar a atividade de modelagem e fazer com 

que os alunos interagissem com o tema nela tratado, foi realizada uma aula expositiva, 

aberta ao diálogo, abordando a situação em que se encontrava o Estado do Espírito 

Santo no ano de 2016, no que diz respeito à escassez de água. Os alunos mostraram-
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se espantados com a crise hídrica ao verem imagens que ilustravam a estiagem que 

acometia os rios e cachoeiras do Estado. Foram abordados e debatidos vários 

aspectos ambientais, sociais e econômicos que circundam o tema, dentre eles, o 

racionamento de água, que se fez necessário nesse período, e a importância de se 

economizar esse recurso diante de tantas mudanças climáticas e desmatamentos que 

têm acometido o país. 

Figura 2 - Cachoeira Véu de Noiva em Santa Leopoldina (antes e depois de uma estiagem), 

no ano de 2015 

 
Fonte: Página do google imagens. 

Foi apresentado também um vídeo explicativo sobre como funciona uma usina 

hidrelétrica, a fim de fazer com que os alunos compreendessem como a produção e 

distribuição de energia elétrica depende do volume e vazão de água nos rios, quando 

se utiliza essa forma de produção de energia. Essas aulas foram essenciais para que 

os alunos se sentissem motivados e iniciassem a atividade de modelagem, pois para 

Ferri (2006), a compreensão da tarefa ocorre na transição da percepção real que os 

alunos possuem da situação para a representação mental da mesma.  

Ao final da segunda aula foi lançado um desafio aos alunos: Quanto Custa a 

Crise Hídrica? Esse desafio consiste em encontrar uma função que forneça os valores 

a serem pagos na conta de água e luz, de acordo com as quantidades consumidas de 

água e energia elétrica, em m³ e quilowatt-hora (kWh), respectivamente. Para isso, 

formaram-se grupos de 4 alunos, para fomentar o trabalho colaborativo e cooperativo 

entre eles. A tarefa foi desenvolvida de acordo com o caso 2 de Barbosa (2004), em 

que os alunos devem coletar informações fora da sala de aula para desenvolver uma 

estratégia de resolução para o problema proposto, selecionando quais informações 

são pertinentes ou não para esta estratégia, apurando o que venha a ser relevante e 

o que desconsiderar.  Desse modo, a etapa ‘Simplificar/Estruturar a Tarefa’ já se 
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iniciava, pois, segundo Ferri (2006), é nela que os alunos passam a reunir informações 

e, a partir de variáveis identificadas, definir metas, criando um modelo real para a 

situação-problema. 

Nas terceira e quarta aulas, com a orientação da professora efetiva da disciplina 

de matemática e pesquisadores envolvidos neste trabalho, os alunos trouxeram à sala 

de aula as contas de energia elétrica e água de suas residências, além de documentos 

que regulamentam as tarifas e tributos cobrados nos tipos de serviços citados, para 

traçar estratégias para solucionar o problema proposto.  

Os grupos formados passaram a procurar relações de dependência entre 

variáveis presentes nas contas. E perceberam com facilidade que o valor da Água 

Residencial, valor cobrado sem os acréscimos de multas ou juros de mora, era 

resultado da multiplicação ilustrada na figura abaixo, em que m é a quantidade 

consumida de água em m³, TA é a tarifa cobrada no tratamento e distribuição de água 

nas residências, e TE é a tarifa cobrada no tratamento de esgoto. 

Figura 3 – Valor cobrado no tratamento e distribuição da água residencial 

 
Fonte: Autoria própria. 

Assim, os grupos, por meio da mediação dos envolvidos na atividade, 

encontraram uma fórmula que expressava o valor cobrado na conta de água. 

Figura 4 – Fórmula que fornece o valor total a pagar na conta de água 

 
Fonte: Autoria própria. 

Ainda na terceira aula, os alunos buscavam encontrar uma relação de 

dependência entre as variáveis presentes nas contas de energia elétrica. Nessa 

etapa, tiveram muita dificuldade em estabelecer relações, visto que o cálculo utilizado 

para se obter o Total (Ver Figura 5), sem o acréscimo de juros, taxa de iluminação 

pública e multas, não se obtinha apenas através de uma multiplicação utilizando a 

propriedade distributiva, assim como utilizado na conta de água. 
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Figura 5 – Conta de energia elétrica 

 
Fonte: Autoria própria. 

Assim, os professores envolvidos na atividade mediaram a tarefa, e os alunos, 

por meio de experimentos, feitos com a calculadora, e debates em grupo, puderam 

perceber as relações presentes entre o valor cobrado na produção e distribuição de 

energia elétrica, denominados de Valor Parcial, e os tributos estaduais e federais, a 

saber: Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação 

de Serviço (ICMS), representado na figura abaixo: 

 Figura 6 – Relação encontrada pelos alunos nas contas de energia elétrica 
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Fonte: Autoria própria. 

Na quarta aula, os grupos encontraram a fórmula que fornecia o valor total a 

pagar na conta de energia elétrica. Nela, o Valor Parcial = k (TUSD + TE), em que k é 

a quantidade de energia elétrica consumida em kWh, e TUSD e TE são as tarifas 

cobradas pela produção e distribuição de energia elétrica, respectivamente.  

 

 

 

Figura 7 – Fórmula que fornece o valor total a pagar na conta de energia elétrica 

 
Fonte: Autoria própria. 

 Após estabelecerem as fórmulas para se calcular os valores cobrados nas 

contas de água e energia elétrica, cada grupo representou esses valores 

algebricamente, por meio de funções. Deste modo, perpassaram pelas etapas 

‘Matematizar’ e ’Trabalhar Matematicamente’, pois são nelas que os alunos devem 

fazer o uso da simbologia adequada para “traduzir a situação-problema” para a 

linguagem matemática e chegar a uma expressão que leve à solução da mesma, ou 

permitam sua dedução, segundo Biembengut e Hein (2007). 

Já na quinta aula, os alunos tentaram interpretar e validar seus modelos. Para 

Biembengut e Hein (2007), nas etapas de Interpretação e Validação, os alunos devem 

analisar os resultados obtidos por meio do modelo gerado e verificar se este oferece 

uma solução consistente ao problema proposto. Assim, cada grupo elegeu um 

representante para tentar validar seus modelos, utilizando o quadro branco e pincel 

como recurso visual. 

As funções formuladas estavam sendo tratadas como funções afim. Ao 

perguntar aos alunos por que as funções trabalhadas eram afins, um aluno respondeu: 

Aluno A: “Porque tem um x. Quando tem só um x, é função do e primeiro grau.” 

– Referiu-se ao grau da função, que foi tratada como afim pelos grupos.  
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Nesse momento foi feita a mediação a fim de viabilizar uma melhor 

interpretação dos modelos criados, visto que as funções criadas pelos alunos 

possuem domínio pertencente aos números naturais, já que as empresas 

responsáveis em prestar os serviços cobrados nas contas registram o consumo de 

água e energia em números naturais, e os gráficos das mesmas são representados 

graficamente por pontos no plano cartesiano, e não por uma reta. Assim, os alunos 

puderam interpretar e validar as funções formuladas ao compreenderem que elas não 

são do tipo afim. 

Além disso, os alunos mostraram pensar que as funções elaboradas forneciam 

os valores a serem pagos independente da quantidade de água e energia elétrica 

consumidas. No entanto, esta se trata de uma função por partes, e dependerá da faixa 

de consumo estabelecida por documentos oficiais que regulamentam as tarifas e 

tributos a serem cobrados. Logo, as funções possuem domínio e contradomínio 

limitados pelas faixas de consumo. 

Figura 8 – Função que representa o valor a ser pago em uma conta de água feita pelo grupo 1 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 9 - Função que representa o valor a ser pago na conta de energia elétrica feita pelo 

grupo 4 
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Fonte: Autoria própria. 

Dessa maneira, cada grupo limitou o domínio de suas funções, de acordo com 

as faixas de consumo ao qual pertenciam suas contas, validando os modelos criados 

por eles, analisando as implicações, soluções e o quanto essas se adequam para 

responder às situações reais, concluindo assim os modelos, de acordo com 

Biembengut e Hein (2007). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho é fruto de reflexões feitas acerca da crise hídrica e do 

desmatamento, que vêm assolando muitos Estados brasileiros nos últimos anos, e 

como estes temas transversais aliados à Modelagem Matemática podem promover 

uma educação matemática crítica, contribuindo para a formação cidadã dos 

educandos, fazendo-os participar de maneira ativa na construção de seus próprios 

conhecimentos. 

Por meio da atividade proposta neste relato de experiência, foi possível 

perpassar pelas etapas da Modelagem Matemática abordando e discutindo os 

principais motivos e ações humanas responsáveis por agravar a escassez de água no 

meio ambiente, além de tratar sobre as consequências dessa escassez no setor 

econômico, como o aumento das tarifas cobradas ao consumidor capixaba na 

produção e distribuição de energia elétrica e água. 
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O conteúdo de função afim também foi abordado de maneira que os alunos 

pudessem formular suas hipóteses e validar suas conjecturas por meio do trabalho 

colaborativo e cooperativo, não como sujeito passivo no processo de ensino e 

aprendizagem, mas como pesquisador no mesmo. 

Pretendemos que este trabalho fomente as práticas pedagógicas de docentes 

que procuram abordar o conteúdo de função polinomial do primeiro grau, utilizando 

uma metodologia que possibilite ao aluno participar ativamente nas atividades 

desenvolvidas, contribuindo para a autonomia e criticidade dos mesmos. 
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USO DO MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR NO ENSINO MEDIO: 

CONSTRUINDO O ESTADO DA ARTE EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS 

Vitor Bortolotti Ribeiro62 

Luciano Lessa Lorenzoni63 

Oscar Luiz Teixeira de Rezende64 

 

Resumo: A Programação Linear busca a solução ótima para situações onde há a necessidade de se 
utilizar eficientemente recursos limitados. Um modelo é dito de Programação Linear quando todas as 
expressões matemáticas (chamadas de função objetivo e restrições) que descrevem o modelo são 
lineares. A inserção da programação linear na sala de aula, mais especificamente, com a utilização do 
método gráfico para encontrar a solução do problema, pode trazer significado prático a conteúdos 
matemáticos tais como ponto, reta, posição relativa entre retas, coeficiente angular e linear, plano, 
semiplano e sistema linear que são explorados no Ensino Médio. Este artigo apresenta o resultado de 
uma pesquisa de caráter bibliográfico cujo objetivo foi mapear o uso da programação linear, enquanto 
recurso pedagógico no ensino médio, em âmbito internacional. O estudo foi desenvolvido no contexto 
do projeto de pesquisa, “Utilizando programação linear na perspectiva da modelagem matemática como 
ambiente investigativo para facilitar o ensino-aprendizagem de matemática”, apoiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo - FAPES. O processo de busca foi realizado no Portal de 
Periódicos da CAPES utilizando como palavras-chave o termo Linear Programming combinado com 
Teach ou Teaching ou High School ou Education. Inicialmente, foram encontradas 165 referências que 
a partir de uma leitura flutuante reduziu-se a 14. Essa redução deve-se ao fato de que apesar de muitos 
trabalhos trazerem relacionadas as palavras-chave mencionadas, eles tratavam meramente de 
aplicações da Programação Linear para a resolução de problemas, em geral no ensino superior, e não 
do uso da programação linear como estratégia de ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos no 
ensino medio. Esses 14 artigos foram lidos na íntegra e então analisados e categorizados. Observou-
se que boa parte dos artigos associavam a utilização dos modelos de programação linear em sala de 
aula com o uso de tecnologias educacionais.  Assim, eles foram agrupados basicamente em duas 
categorias: os que fazem menção/uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como 
ferramenta educacional de apoio e os que não fazem. Cada categoria foi então dividida em 
subcategorias. Especificamente para os que fazem uso de TICs verificamos se eles discutem a 
importância da utilização da tecnologia e como elas contribuem na resolução do problema, se 
apresentam uma metodologia de ensino tais como modelagem matemática ou resolução de problemas 
e se utilizam um software específico. De um modo geral, observamos o uso acentuado das TICs como 
apoio para a realização das atividades propostas. Há indícios de que houve uma melhoria no 
desempenho dos alunos quando a atividade de programação linear proposta esteve associada com o 
uso de tecnologias em detrimento de atividades desenvolvidas apenas manualmente (lápis e papel). 
Por outro lado, percebemos a ausência de publicações que relacionem o uso da programação linear e 
a formação de docentes, o que pode justificar, ainda, a pouca utilização desse recurso em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Programação Linear. Estado da Arte. Ensino Medio.  
 

1. INTRODUÇÃO 

O ensino da matemática na educação básica tem sido, em sua história recente, 

caracterizado por uma exagerada valorização do abstrato e teórico em detrimento do 
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64 Doutor em Engenharia Agrícola. Instituto Federal do Espírito Santo. oscarltr@gmail.com  
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uso da matemática como uma ferramenta passível de aplicação no cotidiano. Teorias 

e técnicas são apresentadas sem uma justificativa consistente e muitas vezes 

distantes da realidade. Quando há uma aproximação - ou tentativa de – a mesma é 

feita por meio de exemplos descontextualizados, manipulados, artificiais, que não 

estão próximas do cotidiano do aluno (D’AMBRÓSIO, 2002). 

Para superar essa barreira é necessário buscar um elo entre o mundo 

matemático e o mundo real. Para tal, a modelagem matemática apresenta-se como 

um dos possíveis caminhos. 

A matemática não deve ser considerada importante simplesmente por alguma 
definição arbitrária ou porque mais tarde ela poderá ser aplicada. Sua 
importância deve residir no fato de poder ser tão agradável quanto 
interessante. (BASSANEZI, p.13, 2002) 

Segundo Bassanesi (2002) a modelagem matemática pode ser vista tanto 

como um método de pesquisa científica quanto como um instrumento facilitador para 

o ensino-aprendizagem da matemática. É, portanto, nessa última intepretação que os 

modelos de Programação Linear podem surgir como possibilidade de ferramenta 

didática. 

A Programação Linear busca a solução ótima para situações onde há a 

necessidade de se utilizar eficientemente recursos limitados. Um modelo é dito de 

Programação Linear quando todas as expressões matemáticas (chamadas de função 

objetivo e restrições) que descrevem o modelo são lineares. São muitas as situações 

reais que se configuram como modelos de programação linear. Como exemplos 

podemos citar os problemas de mistura e de transporte.  

A inserção da programação linear na sala de aula, mais especificamente, com 

a utilização do método gráfico para encontrar a solução do problema, pode trazer 

significado prático a conteúdos matemáticos tais como ponto, reta, posição relativa 

entre retas, coeficiente angular e linear, plano, semiplano e sistema linear que são 

explorados no Ensino Médio.   

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo apresentar uma pesquisa, de 

caráter bibliográfico, sobre o estado da arte ou estado do conhecimento a partir de 

publicações que versam sobre o uso da programação linear como recurso pedagógico 

para o ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos no ensino médio. O presente 

trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa intitulado  “Utilizando 
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programação linear na perspectiva da modelagem matemática como ambiente 

investigativo para facilitar o ensino-aprendizagem de matemática” que conta com o 

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES. 

 

2. METODOLOGIA DO MAPEAMENTO 

A fim de esquematizar um processo para a busca das publicações, foi feita a 

escolha de alguns parâmetros e, a partir deles, foi realizada a filtragem e seleção dos 

artigos. A pesquisa foi realizada no primeiro trimestre de 2017, por meio do Portal de 

Periódicos da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/).  

Neste artigo vamos nos ater ao panorama internacional. Assim, o primeiro 

parâmetro utilizado foi para limitar os resultados a publicações escritas em Inglês. Não 

foi feita nenhuma restrição quanto às datas de publicação. Em seguida, foi utilizada a 

ferramenta busca avançada com o primeiro campo exigindo, no título, a presença 

exata do termo Linear Programming, combinada ao segundo campo com teach ou 

teaching ou High School ou Education que podia aparecer em qualquer lugar do 

documento. Inicialmente, foram encontradas 165 referências, mas 160 distintas, já 

que uma mesma publicação poderia conter mais de um termo de busca associado.   

No passo seguinte, para cada uma das 160 referências encontradas foi 

realizada uma leitura flutuante a fim de obter informações tais como objetivo da 

pesquisa, público alvo e verificar as palavras-chave. Para Franco (2005), a leitura 

flutuante “[...] consiste em estabelecer contatos com os documentos a serem 

analisados e conhecer os textos e as mensagens neles contidas, deixando-se invadir 

por impressões, representações, emoções, conhecimentos e expectativas”. 

O foco principal foi identificar se a publicação tinha como objetivo tratar a 

programação linear no contexto educacional. De forma geral, a maioria dos resultados 

foram descartados pois, apesar de conter em alguma parte do texto a combinação 

das palavras chaves buscadas, tratavam de experiências na aplicação das técnicas 

de programação linear para a resolução de problemas práticos ao invés do seu uso 

como ferramenta pedagógica para fomentar o ensino-aprendizagem de conteúdos 

matemáticos no ensino médio. Após essa leitura reduziu-se a 14 referências que 

foram lidas na íntegra e então analisados e categorizados. 

Na tabela 1 apresentamos resumidamente a busca realizada. 
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Termo Resultados da busca 

Resultados 

selecionados (após a 

leitura flutuante) 

Teaching 82 12 

Teach 41 1 

High School 10 3 

Education 32 5 

Tabela 4 - Parâmetros e resultados das buscas 

Percebe-se que a soma dos artigos selecionados em cada busca é maior que 

o número total, uma vez que uma mesma publicação pode ocorrer em mais de uma 

busca. 

3. A ANÁLISE DOS TEXTOS E SUAS CATEGORIZAÇÕES 

Ao fazer a leitura dos 14 textos na íntegra é notável a presença de um tópico 

que permeia boa parte das publicações que é a utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) como ferramenta educacional. As publicações são 

inicialmente dividas em 2 grupos: as que fazem uso/menção das TICs e as que não 

fazem. Cada grupo é dividido em subtemas que representam possíveis caminhos. 

Especificamente para os que fazem uso de TICs verificamos se eles discutem a 

importância da utilização da tecnologia e como elas contribuem na resolução do 

problema, se apresentam uma metodologia de ensino tais como modelagem 

matemática ou resolução de problemas e se utilizam um software específico 

(geogebra, Lindo, CPlex, Solver/Excel). Na tabela 2 apresentamos uma categorização 

dos artigos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

259 
 

 

 

 

Faz menção/uso das TICs 

Não faz 

menção/uso 

das TICs 

Discu

te a 

utilização 

Aprese

nta uma 

metodologia 

de ensino 

Uitli

za um 

software / 

ferramenta 

específica 

Aprese

nta uma 

metodologia 

de ensino 

(KYDD, 2012) x x x  

(MILETIĆ; 

LEŠAJA, 2016) 
x x x  

(EDWARDS; 

CHELST, 2015) 
x x x  

(EL-

GEBEILY; YUSHAU, 

2008) 

 x x  

(HARROD, 

2009) 
 x   

(HSIAO, 

1989) 
 x   

(LAZARIDIS 

et al., 2007) 
  x  

(PEREIRA; 

FERNANDES, 2013) 
  x  

(HILL, 2017)   x  

(JENNERGR

EN, 1985) 
 x   

(DEININGER, 

1983) 
 x   
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(A. ULEP, 

1990) 
   x 

(SHAMA; 

DREYFUS, 1994) 
   x 

(RIDDLE, 

2010) 
   x 

Total 
3 6 7 3 

11 3 

Tabela 5 – Categorização dos artigos quanto à utilização das TICs e quanto aos subtemas 
desenvolvidos. 

Percebe-se, portanto, uma preferência pelo uso das tecnologias para auxiliar 

as atividades de programação linear, ainda que, a ausência das mesmas não 

impossibilite a realização dessas atividades.  

A seguir, descrevemos em linhas gerais os 14 artigos selecionados procurando 

dar ênfase nos aspectos relativos a categorização estabelecida. 

Kydd (2012), em seu artigo, The Effectiveness of Using a Web-Based Applet to 

Teach Concepts of Linear Programming: An Experiment in Active Learning, defende 

que o processo de construção dos gráficos das equações de restrição, na resolução 

pelo método gráfico são, em grande parte, um processo tedioso que pode desviar o 

foco do aluno para qual é o objetivo da atividade. Programas como PowerPoint e Excel 

facilitam a elaboração desses gráficos, mas por outro lado não oferecem a mobilidade 

necessária para se transmitir a dinâmica do funcionamento de um problema de 

programação linear. 

A autora, então, discute a eficiência da utilização de softwares dedicados a 

resolução desse tipo de problema. São citados, desde os mais básicos como 

Graphical Simplex Algorithm (2D) e Intermediate College Algebra Tool, até os mais 

completos como o LINDO e LP Java Applet, sendo este último o mais indicado pela 

autora. Para sustentar sua hipótese, a autora realizou um experimento com 

estudantes do ensino médio e obteve, dentre diversas conclusões, um aumento 

significativo da média das notas dos alunos que participaram da atividade em 

comparação ao grupo controle. 
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Nessa mesma linha, Miletic e Lesaja (2016), no artigo Research and evaluation 

of the effectiveness of e-learning in the case of linear programming, os autores 

desenvolvem uma pesquisa com duas turmas: uma utilizando as TICs em conjunto 

com aulas online e a outra utilizando os métodos clássicos. As aulas do primeiro grupo 

incluíram o Excel Solver, LINDO, Winqsb e o GeoGebra, além do Loomen Moodle 

para os módulos online. As análises estatísticas mostraram que o grupo utilizando as 

ferramentas de tecnologia também produziram melhores resultados que o outro grupo. 

Edwards e Chelst (2015), em seu artigo Linear Programming in the Classroom 

Using GeoGebra, apresenta uma proposta de ensino de sistemas de inequações 

utilizando a Programação Linear como motivadora. Na atividade realizada, o autor 

utiliza o software GeoGebra como ferramenta para tornar o aprendizado mais 

dinâmico. Utilizando como parâmetro uma atividade realizada pelos próprios autores 

alguns anos antes, onde toda a resolução pelo método gráfico foi feita à mão, o autor 

compara que, com o software, o aluno pode facilmente fazer uma análise sensível da 

solução alterando somente alguns parâmetros. Essa flexibilidade coloca em jogo 

várias perguntas do tipo “e se?”, que seriam difíceis, ou impossíveis, de se considerar 

sem a utilização do software. 

Em seguida, apresentaremos publicações que utilizam as TICs como 

ferramenta de apoio, mas que, em geral, não objetivam discutir essa utilização, mas 

apresentar possibilidades de uso da programação linear no ensino médio. 

Em Linear system of equations, matrix inversion, and linear programming using 

MS Excel, El-Gebeily e Yushau (2008) demonstram duas formas de utilizar o Microsoft 

Excel para resolver sistemas de equações lineares, inversão de matrizes e, 

principalmente, problemas de Programação Linear. Os autores defendem a utilização 

da ferramenta em detrimento de outros softwares específicos devido à sua fácil 

disponibilidade e por, em geral, as pessoas não saberem que o Excel por realizar 

atividades dessa natureza. Inicialmente é discutida a resolução utilizando a ferramenta 

Solver (Já incluída no Excel) e, em seguida, o desenvolvimento de uma automatização 

para a resolução de qualquer sistema, utilizando somente as fórmulas e tabelas 

auxiliares. 

De forma similar, Harrod (2009) e Hsiao (1989), em seus respectivos artigos, A 

Spreadsheet-Based, Matrix Formulation Linear Programming Lesson e The simplex 
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method of linear programming on microcomputer spreadsheets, desenvolvem a 

construção de uma planilha no Excel para a resolução dos problemas de PL por meio 

do algoritmo Simplex. Por fim, o primeiro autor realiza uma pesquisa entre os alunos 

participantes da atividade, desenvolvida em uma turma de ensino superior. Quando 

questionados sobre a dificuldade de utilização do método em comparação com o 

método gráfico, o método das matrizes não foi considerado mais difícil por cerca de 

73% dos alunos. 

Em paralelo à essa tendência, Lazaridis (2007), Pereira e Fernandes (2013)  e 

Hill (2017), em suas respectivas publicações, objetivam apresentar uma ferramenta 

específica de PL a ser utilizada em sala de aula. O primeiro apresenta o VisualLinProg, 

uma aplicação web que resolve problemas de PL utilizando técnicas de visualização 

e animação. O segundo apresenta o GLP-Tool, uma aplicação baseada no Wolfram 

Mathematica, que consiste em uma ferramenta gráfica para resolução de problemas 

de PL de duas variáveis. O último, por sua vez, demonstra como utilizar o software 

MATLAB para resolver problemas de PL. 

Por fim, os artigos Linear programming on a micro — The case of the Apple II 

e Teaching Linear Programming on a Microcomputer, de Jennergren (1985) e 

Deininger (1983), publicadas na primeira metade da década de 1980, apresentam a 

possibilidade de se utilizar os microcomputadores para a resolução de problemas de 

PL em sala de aula. Percebe-se com isso que a motivação de se utilizar as tecnologias 

como ferramentas de ensino vem de uma época onde a facilidade de distribuição, 

acesso, e a até capacidade das máquinas disponíveis estavam extremamente aquém 

da que encontramos atualmente.  

Por outro lado, é importante ressaltar que a utilização das TICs para o ensino 

de PL não é unanimidade. As publicações que apresentaremos a seguir defendem 

que é possível, no contexto do ensino médio, fazer o uso da PL como ferramenta 

facilitadora de ensino sem depender da utilização de softwares computacionais e, 

ainda assim, tornar a atividade produtiva. 

Ulep (1990), em seu artigo An Intuitive Approach in Teaching Linear 

Programming in High School, sugere a inserção da programação linear durante o 

estudo de sistemas lineares. Para o autor, o importante para o aluno não é chegar ao 

resultado final seguindo um procedimento previamente estruturado, mas, sim, ler e 
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entender o problema descrito, organizar o sistema matemático correspondente ao 

problema, elaborar uma representação gráfica, para então chegar a solução. Todo 

esse processo deve mostrar aos alunos que os conhecimentos adquiridos 

previamente em sala de aulas são úteis na resolução de problemas reais, bem como 

explicitar os conceitos matemáticos que sustentam os passos realizados.  

Em Visual, algebraic and mixed strategies in visually presented linear 

programming problems, Shama e Dreyfus (1994) investigam as estratégias 

elaboradas pelos alunos para resolver problemas de PL. Em uma turma de ensino 

médio, foram apresentados alguns problemas de PL, de maneira predominantemente 

visual, mas sem indicar maneiras de se resolver tais problemas. Os autores 

identificaram que, em geral, estratégias visuais foram mais utilizadas que algébricas. 

Na maioria das vezes, as estratégias não apresentavam muita sofisticação. Porém, 

no panorama geral, os alunos chegaram a um resultado satisfatório. 

De uma maneira alternativa, Riddle (2010) em sua publicação, An Active 

Learning Exercise for Introducing the Formulation of Linear Programming Models: 

Teaching Brief, relata uma curta atividade de introdução à Programação Linear, onde, 

após apresentados os conceitos iniciais, os alunos devem utilizar tentativa e erro para 

chegar ao resultado otimizado, tendo como apoio somente uma tabela auxiliar. Para 

tornar a atividade possível, o autor propôs uma atividade que possuíam valores 

inteiros e possíveis de serem encontrados somente por tentativa. É uma atividade que 

apesar de trabalhar poucos conceitos da programação linear, tem a vantagem de ser 

de mais fácil aplicabilidade por ser rápida e não exigir recursos externos à sala de 

aula. 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O mapeamento das publicações em nível internacional que refletem sobre o 

uso da Programação Linear como ferramenta de ensino nos permitiu, além de, ter um 

panorama sobre o assunto fora do Brasil, fazermos algumas reflexões. 

Primeiramente, destaca-se a popularidade do uso das TICs como apoio para a 

realização das atividades. Essa é uma discussão que se estende por várias áreas da 

educação matemática. Nesse tópico, porém, percebemos um certo consenso pela 

utilização dessas ferramentas. 
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Por fim, percebemos a ausência de publicações que foquem na formação de 

docentes. Em todos os textos encontrados há um pressuposto de que o professor já 

possui um conhecimento prévio sobre o tópico, o que nem sempre se é verdade. A 

ausência de publicações que relacionem o uso da programação linear e a formação 

de docentes pode justificar ainda a pouca utilização desse importante recurso 

pedagógico em sala de aula. 
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 “EU ME REMEXO MUITO”: A CRIANÇA, SEU CORPO E O SENSO 

ESPACIAL 
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Resumo: Texto que decorre de estudo exploratório realizado de maio a dezembro de 2016, em uma 
escola de educação infantil do município da Serra – ES. Tal investigação faz parte de uma pesquisa 
qualitativa, de doutorado em educação, a respeito do senso especial de uma turma com 19 crianças 
entre 5-6 anos de idade. Um dos objetivos do estudo exploratório foi investigar como as crianças 
respondiam a comandos relacionados a noções espaciais tais como em cima/embaixo, dentro/fora, na 
frente/atrás, entre, direita/esquerda etc. Os questionamentos que balizaram essa investigação foram 
os seguintes: a) De que forma as crianças posicionam-se no espaço, compreendendo e realizando 
“comandos” relacionados às noções espaciais, tendo o seu próprio corpo como referência? b) O que 
as crianças já demonstram saber e o que ainda precisa ser trabalhado em relação ao senso espacial 
infantil? Para buscar respostas a essas questões, as pesquisadoras e a professora regente utilizaram 
um experimento de ensino com atividades que exploravam as relações espaciais supracitadas. Neste 
texto, trazemos a análise de um dos episódios ao cantarmos com as crianças a música “eu me remexo 
muito”, que abordou as noções de dentro/fora, em cima/embaixo, frente/atrás, direita/esquerda etc. 
Buscamos no estudo bibliográfico de Clements (2004), Lorenzato (2006), Mendes e Delgado (2008) e 
Smole (2003) o respaldo teórico para a elaboração do experimento de ensino, bem como para a análise 
dos dados produzidos. Verificamos que as crianças possuem conhecimentos prévios de locomoção e 
direcionamento que necessitam ser trabalhados e ampliados em outros momentos que envolvam 
orientação espacial, a exemplo da música “eu me remexo muito”. Observamos também que a música 
motivou as crianças a participarem, pois demonstraram vontade de aprender a melodia e de realizar os 
movimentos. Outrossim, as crianças, de um modo geral, realizaram os movimentos de dentro/fora, em 
cima, embaixo, frente/atrás, aberto/fechado. Entretanto, ao cantarem os versos musicais que 
solicitavam utilizar os braços e as pernas para a direita ou para a esquerda, demonstraram certa 
dificuldade. Concluímos que a utilização da música trouxe-nos subsídios para iniciar uma análise das 
noções espaciais das crianças, especialmente, no sentido do desenvolvimento do senso espacial 
infantil, essencial desde a infância até a idade adulta. Oportunizou também, tanto à professora da turma 
como às pesquisadoras, uma reflexão a respeito da necessidade de um trabalho intencional com tais 
noções espaciais para o ensino e a aprendizagem de geometria na infância, considerando a 
importância de estimular cada criança a compreender, interpretar e intervir no mundo a sua volta.  

 
Palavras-chave: Educação matemática. Educação infantil. Música e movimento. Senso espacial. 
Geometria na infância.  
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1 Introdução 

As crianças são seres que sentem e pensam o mundo ao seu redor. As pessoas 

e os objetos não passam por elas sem serem sentidas de alguma forma. Interagem 

com o espaço, partindo delas mesmas e depois com os outros, sejam coisas ou 

pessoas. Nessas interações, há indícios de ideias geométricas referentes ao senso 

espacial. Essas são desenvolvidas desde muito cedo, quando ficam curiosas com o 

espaço ao seu redor e nele interagem, rolando, engatinhando, empurrando, tentando 

pegar um objeto. Antes mesmo da escolarização, vão processando suas ideias sobre 

as formas e o espaço, e utilizando o conhecimento matemático/geométrico, ainda que 

de forma intuitiva.  

Notamos isso no processo de nossa pesquisa de doutorado (em andamento), 

que busca analisar conhecimentos matemáticos sobre senso espacial de crianças 

enquanto estão no ambiente escolar de educação infantil. No ano de 2016, dentre as 

atividades da referida pesquisa, estivemos envolvidas em um estudo exploratório com 

uma turma de educação infantil (Grupo 5) de uma escola municipal, na Serra/ES. 

Nosso propósito era estar com as crianças e a professora em suas atividades diárias 

na sala de aula, no parque, no refeitório, participando de suas manhãs na escola, 

escutando suas histórias, seus modos de resolver os desafios que apareciam, de se 

relacionar com o espaço. Ressaltamos aqui que os dados aqui apresentados e 

analisados foram partilhados com o Grupo de Estudos em Educação Matemática do 

Espírito Santo (GEEM-ES), onde tivemos o privilégio de trocar ideias e produzir 

reflexões que estão presentes em nossas análises.  

Dentre os aspectos que chamaram a nossa atenção, destacamos, neste texto, 

aqueles referentes à orientação espacial das crianças, enquanto brincávamos com os 

movimentos do corpo, utilizando para isso a música Eu me remexo muito68. As 

questões norteadoras   deste estudo, portanto, assim se configuraram De que forma 

as crianças posicionam-se no espaço, compreendendo e realizando “comandos” 

                                            
68 A letra da música é a seguinte: Eu me remexo, eu me remexo, eu me remexo porque é legal. Eu 
ponho o meu corpinho pra baixo, eu ponho meu corpinho pra cima, eu ponho meu corpinho pra baixo, 
eu me remexo muito. Eu me remexo muito! 
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relacionados às noções espaciais, tendo o seu próprio corpo como referência? O que 

as crianças já demonstram saber e o que ainda precisa ser trabalhado em relação ao 

senso espacial infantil? As razões que nos levaram a problematizar essa temática 

foram: a) a escassez de literatura referente especificamente à geometria/senso 

espacial na infância, temática ainda raramente estudada no Brasil; b) os estudos da 

infância e o direito de acesso ao conhecimento matemático/geométrico para exercício 

da cidadania da criança no presente e sua continuidade na vida adulta; c) a 

possibilidade de evidenciar a necessidade de um trabalho intencional relacionado à 

orientação espacial de crianças. 

Em relação a primeira razão apresentada, evidenciamos que, atualmente, 

estamos trabalhando em um estudo do tipo “estado do conhecimento”, com base em 

Ferreira (2002), Romanowski e Ens (2006). Tal estudo tem por objetivo verificar e 

analisar as produções acadêmicas e científicas sobre a interface entre matemática e 

educação infantil no Brasil. Até o momento, a busca pelas produções acadêmicas foi 

realizada em universidades públicas e privadas da região sudeste brasileira, nos 

trabalhos apresentados nas reuniões da ANPEd, nas publicações do Simpósio 

Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) e nos periódicos do 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) que apresentem artigos referentes à 

interface entre matemática e educação infantil.  

No período de 2005 a 2015, de um total de 3076 teses de doutorado e 

dissertações de mestrado disponíveis nos repositórios dos programas de pós-

graduação das instituições de ensino superior do sudeste brasileiro69, apenas 11 

produções referem-se à matemática na educação infantil, sendo 02 teses de 

doutorado e 09 dissertações de mestrado.No site da ANPEd, de 305 artigos 

disponibilizados, apenas 02 versam sobre a temática. No SIPEM, de 58 trabalhos 

apresentados, 04 estão relacionados à matemática na educação infantil. E nos 

periódicos da SciELO, são 09 artigos disponíveis em 06 periódicos. O estudo está em 

                                            
69 Esses trabalhos foram encontrados em 06 instituições de ensino superior do sudeste brasileiro: 
Pontifícia Universidade Católica (Campinas e São Paulo); Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP); Universidade Estadual de São Paulo (UNESP); Universidade São Francisco (USF) e 
Universidade de São Paulo (USP).  
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andamento, mas já indica uma escassez de trabalhos que versam sobre matemática 

e educação infantil e, especificamente, a respeito do senso espacial na infância. 

Em virtude de tais razões e para responder o questionamento proposto, 

escolhemos uma abordagem qualitativa para a pesquisa de doutorado (LUDKE, 

ANDRE, 2013; FLICK, 2009; FIORENTINI, LORENZATO, 2006; STAKE, 2009), com 

a utilização de um experimento de ensino (ROMBERG, 1992; SILVA, SANTOS-

WAGNER, 2009), envolvendo o senso espacial infantil com foco na orientação e 

visualização espaciais. Do período de maio a dezembro de 2016, utilizamos os últimos 

três meses para a realização desse experimento, ou seja, de outubro a dezembro de 

2016. Os procedimentos metodológicos adotados foram os seguintes: elaboração, 

execução, acompanhamento e análise de uma proposta de intervenção pedagógica 

construída pelas pesquisadoras juntamente com a professora da turma. De acordo 

com Freitas, baseando-se nos pressupostos vygotskyanos,  

a experimentação é um procedimento que se realiza como processo de captar, 
compreender e explicar o movimento que dá origem às funções psicológicas 
humanas, ou seja, o movimento pelo qual o ser humano atua na realidade 
criando-a e, ao mesmo tempo, recriando-a (...) No experimento didático, o que 
se busca é a explicação histórica das mudanças qualitativas no pensamento 
do sujeito, mudanças estas que são investigadas como uma cadeia complexa 
de processos inseparáveis de aprendizado, decorrentes da realização de uma 
tarefa proposta no experimento e contida no modo como este se encontra 
organizado (FREITAS, 2010, p. 5 e 11). 

  
Como suporte teórico, utilizamos algumas obras de autores como Clements 

(2004), Mendes e Delgado (2008), Lorenzato (2006) e Smole (2003) para fundamentar 

as discussões referentes à orientação espacial das crianças. Também nos reportamos 

especialmente a alguns estudiosos da infância como Corsaro (2011), Prout (2010) e 

Sarmento (2007). Nesse sentido, consideramos importante definir os conceitos e 

concepções com os quais estaremos trabalhando: senso espacial e orientação 

espacial; infância e criança. De acordo com Clements (2004), senso espacial se 

relaciona a “todas as habilidades que utilizamos para ‘fazer o nosso caminho’ na 

esfera espacial – está relacionado com competências matemáticas” (p. 284). O autor 

indica duas habilidades principais: orientação espacial e visualização espacial.  

A orientação espacial envolve saber onde você está e como se locomover no 

mundo; compreender e agir em diferentes posições no espaço, especialmente, tendo 

como referência o próprio corpo e posição (CLEMENTS, 2004). A segunda habilidade, 
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a visualização espacial, envolve a compreensão e a realização de movimentos 

mentais de rodar, torcer ou inverter objetos. De acordo com o autor, existe uma alta 

correlação entre essas habilidades e a construção de conceitos geométricos. No caso 

desse estudo específico, focalizaremos a orientação espacial, principalmente, 

tomando como referência o próprio corpo e posição.  

É importante também considerar as concepções de infância e de criança 

trabalhadas neste texto. A infância é considerada uma categoria estrutural e 

geracional da sociedade, não é uma fase de transição. Independente de quantas 

crianças entrem ou saiam, a infância continua a existir de forma particular e 

diferenciada, que acolhe um grupo social de sujeitos ativos e com suas 

especificidades. A criança, por sua vez, não é concebida como alguém que não é, e 

que se tornará no dia em que deixar de ser criança, ou seja, um adulto. É considerada 

como ator social, participante da sociedade e capaz de formular interpretações sobre 

o mundo, sobre si e sobre os outros e de agir diante das determinações sociais 

(CORSARO, 2011; SARMENTO, 2007). 

Com efeito, a infância deve sua diferença não à ausência de características 
(presumidamente) próprias do ser humano adulto, mas à presença de outras 
características distintivas que permitem que, além de todas as distinções 
operadas pelo fato de pertencerem à diferentes classes sociais, ao gênero 
masculino ou feminino, e seja qual for o espaço geográfico onde residem, a 
cultura de origem e etnia, todas as crianças tenham algo em comum 
(SARMENTO, 2007, p. 35). 

 
É na modernidade, durante os séculos XVII e XVIII, que a ideia de infância se 

cristaliza como uma fase própria do desenvolvimento humano. Do “adulto em 

miniatura”, a criança é considerada como um “não-adulto”, mas a referência ainda é o 

adulto para se pensar a criança e a infância. Um adulto distante que precisa ser 

alcançado. Esse olhar adultocêntrico reveste as representações de infância com 

traços de negatividade e de (in)visibilidade. Ao tornar visível o que a criança não é, 

não pode, não faz, mesmo com todas as intenções de ampará-la e protegê-la, acaba-

se por tornar invisível o que é ela é, pode e faz (KRAMER, 2000; PROUT, 2010; 

SARMENTO, 2007). 

Após esta parte introdutória na qual apresentamos, especialmente, a 

problemática, a questão e os procedimentos metodológicos, trazemos uma discussão 

acerca da orientação espacial. Nela, incluímos os episódios relacionados à música Eu 
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me remexo muito. Assim, vamos dialogando com os autores que fundamentam este 

estudo. Por fim, apresentamos as considerações finais, ressaltando a necessidade de 

aprendizagem de matemática/geometria de crianças que vivem, se movimentam e se 

locomovem na escola e fora dela.     

2 A Música “Eu me remexo muito” e a Orientação Espacial das Crianças 

Ressaltamos que, o estudo exploratório da pesquisa de doutorado em 

educação (maio a dezembro de 2016) envolveu uma série de procedimentos de 

produção, registro e análise de dados. Um desses procedimentos foi um experimento 

de ensino em que desenvolvemos algumas ações como: passeios pela escola com a 

utilização de mapas, músicas e brincadeiras com noções espaciais de dentro/fora, 

perto/longe, atrás/ na frente, em cima/embaixo, direita/esquerda etc, no período de 

outubro a dezembro de 2016, em quatro encontros com a turma. Para este texto, 

trazemos nossas análises a respeito dessas noções espaciais apresentadas pelas 

crianças enquanto cantamos com elas a música eu me remexo muito. Temos o intuito 

de problematizar a potencialidade do que elas dizem e mostram sobre o modo como 

se orientam, enquanto brincam e cantam. Os registros desses momentos foram feitos 

por meio de videogravações e em diários de campo. Ressaltamos também que a 

música foi cantada com as crianças em três dos quatro encontros realizados. 

Destacamos, portanto, alguns aspectos a serem apresentados e analisados: a) 

uma descrição breve de como foi o episódio em que cantamos a música com as 

crianças; b) o potencial da relação que se estabeleceu entre corpo/movimento/música 

e o senso espacial infantil; e decorrente deste aspecto, c) a importância do que as 

crianças indicam a respeito da orientação espacial em seus movimentos.  

A proposta de cantar uma música nova com as crianças foi feita na roda da 

conversa. As crianças se motivaram a aprendê-la, principalmente, quando dissemos 

que o título era “eu me remexo muito”. A maioria delas se reportou à canção com o 

mesmo tema do filme Madagascar70, e começaram logo a cantar um trecho e a dançar. 

Aproveitamos a empolgação e começamos a cantar os versos variados da música, 

utilizando o movimento do corpo para cima e para baixo, para dentro e para fora, para 

frente e para trás, e as crianças não demostraram dificuldades em fazê-lo. No entanto, 

                                            
70 Filme de animação computadorizada norte-americano lançado em 2005. 
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para os movimentos de pés e braços para a direita e para a esquerda, notamos que 

muitas delas se confundiram.  

Figura 1 – Crianças cantando e se movimentando com a música 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2016). 

As nossas reflexões iniciais naquele mesmo dia (11/11/2016), quando 

registramos esse episódio em nosso diário de campo, foram as seguintes: 

1 – A música “Eu me remexo muito” têm potencial para auxiliar no 
trabalho com as noções espaciais de direita e esquerda, frente e trás, 
para baixo e para cima, dentro e fora, dentre outros. 

2 – Em geral, as crianças demonstraram dificuldades com os 
comandos de direita e esquerda tanto para os pés quanto para as 
mãos. Entretanto, há que se salientar que cantar a música em roda não 
facilitou o movimento para as crianças que ficaram de frente para mim, 
porque quando eu colocava o pé direito, elas olhavam para o meu pé, 
e colocavam o pé esquerdo, pois, de modo espelhado, era o que 
parecia corresponder, na mesma direção.  

3 – Penso que precisamos retomar essa atividade e outras similares e 
utilizar estratégias que facilitem o movimento. Uma delas é não fazer a 
atividade em roda para o trabalho com direita e esquerda, pelo menos, 
por enquanto. Penso que, inicialmente, temos que trabalhar para que 
as crianças aprendam, principalmente, direita e esquerda, tendo o seu 
próprio corpo como referência. Para isso, preciso, me colocar, na 
mesma posição que eles. Além disso, aquela ideia que a Profª D71. 
sugeriu é oportuna: colar um adesivo com as palavras direita e 
esquerda, com cores diferentes, nas mãos e nos pés, pode auxiliar. E 
depois, tentar, fazer as atividades dessa natureza, sem os adesivos. 

4 – Além disso, ainda é preciso refletir a respeito de quando tenho que 
identificar direita e esquerda tendo como referência o objeto, ou as 
outras pessoas em relação aos objetos. (Diário de campo da 
pesquisadora, 11/11/2016). 

 

                                            
71 Professora D. é como nomeamos a professora da turma de educação infantil em nossa pesquisa. 
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No que diz respeito ao potencial da relação que se estabeleceu entre 

corpo/movimento/música e o senso espacial infantil, em um ambiente de ludicidade, 

reconhecemos que durante os momentos em que cantavam, as crianças 

demonstravam que estavam brincando. Além disso, os gestos e os movimentos 

corporais estavam intimamente ligados e conectados ao fazer musical. E como já 

afirmava Rosa (1990), a criança, ao brincar e cantar, utilizando o próprio corpo, pode 

desenvolver, através da linguagem musical e corporal, uma organização espaço-

temporal. 

A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de 
expressão física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, 
brinquedos e roda cantadas, em que se desenvolve na criança a 
linguagem corporal, numa organização temporal, espacial e 
energética. A criança comunica-se através do corpo e, cantando, ela é 
ela mesma, ela é seu próprio instrumento (ROSA, 1990, p. 22-23). 

 

No contexto dessa relação entre corpo/música/movimento e o desenvolvimento 

do senso espacial infantil, lembramos que para Lorenzato (2006), o senso espacial 

das crianças é inicialmente topológico e, por isso, não faz muito sentido iniciar o 

estudo do espaço baseado em uma visão euclidiana. É importante trabalhar a partir 

do espaço vivenciado para o espaço pensado. Esse processo de interpretar e 

compreender o mundo acontece de maneira progressiva e percorre um caminho da 

percepção de si mesmo, depois do espaço a sua volta e, finalmente, a representação 

deste espaço. Essa percepção espacial passa, portanto, por fases: o vivido, o 

percebido e o concebido (SMOLE, 2003). 

 Para essa autora, na primeira fase, a criança constrói as noções espaciais por 

meio dos seus sentidos e de seus próprios deslocamentos como rodear, engatinhar, 

rastejar e andar. É um espaço físico, vivido, construído com a presença e a 

manipulação de objetos e pelo desenvolvimento de atividades e brincadeiras para 

explorar e organizar esse espaço. Em relação a segunda fase, em que o espaço é 

percebido, a criança já se torna capaz de pensar sobre determinados objetos, mesmo 

que eles estejam ausentes. A etapa do espaço concebido emerge quando ela 

consegue estabelecer relações espaciais entre os objetos por meio de suas 

representações em figuras geométricas, mapas, plantas, diagramas etc. 

O trabalho com a orientação espacial das crianças é essencial para esse 

trânsito entre o espaço vivenciado, percebido e concebido. Como afirmarmos com 
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Clements (2004), a orientação espacial é uma das habilidades referentes ao 

desenvolvimento do senso espacial das crianças, que está relacionado a saber onde 

se está e como se locomover no espaço, principalmente, tendo como referência o 

próprio corpo e sua posição. Para Mendes e Delgado, 

Orientar é um dos aspectos da geometria relacionado com a 
capacidade de determinarmos a nossa posição no espaço 
relativamente a outros objetos com a ajuda de termos/conceitos 
elementares tais como: direcção, ângulo, distância, paralelismo, 
coordenadas. Orientar também inclui a capacidade para interpretar um 
modelo de uma situação espacial, tomado a partir de um ponto de vista 
(2008, p. 15). 

 
Levando em consideração os argumentos dos autores supracitados, notamos, 

ao cantar a música com as crianças, o potencial para o trabalho com orientação 

espacial, pois elas indicaram que possuem conhecimentos referentes às relações 

espaciais elementares de dentro/fora, para frente/para trás, em cima/embaixo, 

direita/esquerda, essenciais à orientação espacial e à representação do espaço. Tais 

conhecimentos precisam ser reforçados e ampliados por meio de ações similares à 

música “eu me remexo muito”, de modo “a oferecer às crianças experiências baseadas 

na posição delas, na posição dos objetos, no deslocamento delas e no deslocamento 

deles” (LORENZATO, 2006, p. 150). 

Evidenciamos, com base nas ideias dos autores já citados e durante o 

movimento e interação das/e com as crianças nesse episódio que, as noções 

matemáticas, quer sejam quantitativas ou espaciais, são construídas a partir dessas 

experiências de interação com o meio, com adultos e com outras crianças. Elas fazem 

descobertas, constroem relações, pensam o seu pensamento, situam-se e localizam-

se espacialmente. Entretanto, ressaltamos que, embora sejam manifestações de 

aprendizagem advindas das experiências infantis, a continuidade dessa 

aprendizagem matemática requer intencionalidade e planejamento do educador 

infantil. Reconhecemos, portanto, a potencialidade e a adequação do trabalho com a 

música eu me remexo muito para o desenvolvimento do senso espacial infantil, 

especialmente, proporcionando às crianças uma exploração espacial a partir de seu 

próprio corpo e posição, assim como na relação espacial com o corpo do outro. 

3 Considerações Finais 
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A realização deste estudo ofereceu-nos indícios para uma reflexão inicial, em 

que destacamos: a) os conhecimentos referentes às relações espaciais elementares 

que as crianças demonstraram ao cantar a música eu me remexo muito; b) Tais 

conhecimentos advindos das experiências infantis na escola e fora dela precisam ser 

reforçados e ampliados por meio de ações intencionalmente planejadas e similares à 

música que cantamos; c) as concepções de infância e de criança trazem implicações 

para as práticas pedagógicas na educação infantil; e d) os aspectos citados aqui 

podem balizar futuras e necessárias pesquisas sobre o desenvolvimento do senso 

espacial das crianças, tema pouco discutido na produção acadêmica brasileira. 

Por fim, as crianças nos mostraram que que são capazes de olhar o mundo de 

forma crítica e virar pelo avesso a ordem das coisas“ (KRAMER, 2000, p. 5), que 

trazem em seus modos de ser e fazer, de cantar, dançar e se movimentar, noções 

matemáticas que podem ser trabalhadas de modo ‘bailante’.“Há que se aprender com 

a criança a olhar e virar pelo avesso, a subverter, a tocar o tambor no ritmo contrário 

ao da banda militar, de maneira que as pessoas, em vez de gritar, obedecer ou 

marchar, comecem a bailar” (KRAMER, 2000, p. 13). 
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OBSERVAÇÕES E ESTUDO SOBRE UMA AULA DE MATEMÁTICA FORA 

DA SALA 

Caroline da Silva Soares72 

  Jessica Schultz Kuster73 

 

Resumo: Após uma aula anterior onde foi explicado o conteúdo sobre área e perímetro, foi proposto 
que os alunos medissem objetos planos existentes dentro da própria sala, com o auxílio de trenas e 
réguas e, após isso, que fosse desenhado um rascunho do objeto no caderno com as medidas para 
que fosse calculada sua área e seu perímetro. Após o término da primeira parte da aula, os alunos 
foram conduzidos para o pátio da escola onde continuaram a mesma atividade, desta vez medindo 
objetos maiores, como portões e cerâmica no chão entre outros. Quando foi proposta a atividade em 
grupo, os alunos se mostraram interessados e ansiosos, rapidamente montaram seus grupos. A 
atividade tinha como objetivo o trabalho em grupo e a fixação do conteúdo. Entre os alunos também 
havia um com deficiência intelectual. A importância de preparar uma aula que atenda tanto o aluno 
especial quanto os outros alunos se faz necessário, para que ocorra uma inclusão didática entre todos 
os alunos. Além de mostrar solidariedade entre os alunos, que ao terminarem seus exercícios, uns 
ajudavam os outros, mostrou que realizar essa inclusão em uma aula fora dos padrões comuns, 
incentiva todos a colaborar uns com os outros e mostrarem suas experiências na realização da 
atividade, discutindo as soluções encontradas por cada um e escolhendo o melhor para a eles. No 
decorrer do trabalho, será mostrada a visão de uma graduanda de Matemática na aplicação de uma 
aula diferenciada. 
 
Palavras Chaves: Área, Perímetro, Medida, Aula Diferenciada.  

 

1. Introdução 

Uma aula fora da lousa traz para os alunos uma vontade maior de aprender e 
uma dedicação e interesse melhor pelo conteúdo ensinado pelo professor, como será 
demonstrado por este trabalho, considerando observação e a experiência de uma 
aluna de licenciatura em matemática. Em uma turma de sexto ano de uma escola 
pública de Vitória, atendida pelo Pibid Matemática – Ifes Vitória, foi proposta pela 
professora regente uma atividade diferenciada como uma forma de aplicação do 
conteúdo ensinado na sala de aula e resolvido na prática em objetos de uso cotidiano 
desses alunos. 

Como objetivo principal deste trabalho os autores pretendem demonstrar que 
uma aula fora da lousa pode ser uma opção boa para os alunas aprenderem como 
calcular a área e o perímetro de objetos, formas e planos, construindo um pensamento 
crítico sobre a disciplina e mostrando que podem aprender com os instrumentos que 
foram utilizados durante a atividade. 

                                            
72  Aluna de Licenciatura em Matemática. Ifes. carolzinha-lo@hotmail.com 
73  Professora Graduada em Licenciatura em Matemática. Ufes. 

Jessica.skuster@gmail.com 
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Um fato que ficou claro na aplicação da atividade, foi a dinâmica e métodos 
utilizados pelos alunos, que não tiveram nenhuma aula sobre como utilizar os 
instrumentos e mesmo com a pouca instrução, conseguiram criar e desenvolver idéias 
para aplicar o conhecimento passado pela professora na atividade. 

2. Metodologia 

Ao preparar uma aula diferenciada do que os alunos estão adaptados no seu 
cotidiano é sempre importante analisar a turma e desafiá-lo, para que esses alunos 
saiam da zona de conforto e para o professor é sempre um desafio. Ao analisar uma 
aula que foi aplicada por uma professora de ensino fundamental II, numa turma de 
sexto ano e participar dessa aula, é necessário que o professor esteja preparado para 
todos os tipos de imprevistos que possam ocorrer no dia da sua aplicação, também 
pensando nos alunos, se precisam serem envolvidos nessa aula é importante que 
haja um interesse por parte deles, para isso é importante que esses aluno não se 
sintam intimidados e ainda segundo Souza e Oliveira (2010) o uso de materiais 
diferentes de um quadro negro retira o sentimento de medo e torna a matéria mais 
prazerosa para os alunos. 

A professora regente da turma, propôs que os alunos trouxessem de casa, 
trena e réguas, e instrumentos de medição, para que cada um dos alunos pudessem 
medir os objetos que quisessem na sala de aula. Na aula posterior os alunos foram 
divididos em grupos e a professora explicou como seria realizada a atividade, que foi 
dividida em duas parte. Na primeira parte os alunos mediram a sala e os objetos dentro 
dela, como quadro, carteira, mesas, janelas e outros, e desenhavam no caderno o 
objeto que estava sendo medido e ao ter essas medidas eles calculavam a área e o 
perímetro desse objeto. Já na segunda parte da atividade, a mesma atividade seria 
repetida, porém no pátio da escola, e foi determinado uma quantidade de objetos a 
serem calculados. 

No momento das medições os alunos ficaram entusiasmados e querendo 
calcular tudo que estava no pátio.  
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Figura 1: Alunos medindo objetos dentro da sala de aula. (Fonte: Acervo Pessoal) 

Após a medição os alunos voltaram para a sala e calcularam os desenhos que 
estavam com as medidas na folha e depois foram entregue para a professora. 

Durante a atividade os alunos tiveram dúvidas do que era plano e por que só 
podiam medir coisas planas, então a professora explicou que plano é tudo que tenha 
uma superfície lisa, que não tem desnivelamento, ou seja, que seja sem desigualdade. 
Também como medir algo redondo ou como medir algo que tenha curvas, todas as 
respostas foram discutidas na volta para a sala, e a aula se mostrou produtiva e os 
alunos ficaram curiosos e dedicados a realizar toda a atividade até o final. 

Na turma trabalhando também tem um aluno especial, com deficiência 
intelectual , toda a turma se mostrou participativa ao ajudar na inclusão do aluno no 
desenvolvimento do exercício. Sempre que esse aluno tinha alguma necessidade, os 
alunos se colocavam à disposição e tentavam ajudá-lo a participar a atividade, pois 
ele não poderia ficar de fora, afinal, eles estavam gostando e queriam integrar todos 
e discutir suas soluções e as dificuldades encontradas. 

Todos conseguiram finalizar a atividade e cada um, ou cada grupo, teve uma 
experiência única e passaram a executar procedimentos encontrados por eles que 
facilitaram a execução da atividade. 

Nenhum aluno ficou de fora da atividade e nenhum não teve sucesso ao medir 
os objetos, por mais que alguns passaram por dificuldades, ou encontraram uma 
maneira de superá-las ou os outros alunos se colocavam à disposição para ajudar e 
discutir sobre uma possível solução. 
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Figura 2: Alunas medindo objetos fora da sala de aula. (Fonte: Acervo Pessoal) 

 

3. Resultados e discussão 
Os alunos se sentiram entusiasmado com a aula fora da sala de aula, uma aula 

preparada desta maneira se mostra eficaz e incentiva os alunos a participarem mais 
das aulas de matemática. A participação dos alunos nessa aula foi muito importante 
para mostrar que uma aula de matemática pode sair da lousa e da rotina de repetições 
de exercícios e  o dia a dia dos próprios alunos.  

Quando os alunos se puseram fora da sala de aula eles reuniram algumas 
dúvidas enquanto faziam o exercício e ao final, quando se reuniram na sala de aula, 
eles começaram a questionar a professora, fazendo perguntas como: “Porque só 
podemos pedir planos ?”, “Como conseguimos medir um círculo?” e era esse o 
objetivo da aula, fazê-los pensar sobre como e porque medimos os objetos. 

Os alunos se mostraram bem espertos e conseguiram fazer o exercício bem 
rápido, e usaram ferramentas e instrumentos como calculadora, régua e trena sem 
muito treino, e este foi um outro objetivo que foi alcançado pelos alunos. 

 

4. Conclusão 

Ao final das aulas, os alunos conseguiram aprender com a atividade fora da 
sala de aula e tiveram uma experiência importante para suas vidas, onde foi mostrado 
a eles, que uma aula de matemática pode ser muito mais que correções de exercícios 
na lousa e conseguiram sintetizar a matéria de forma mais rápida que a maneira 
convencional de se aplicar a matéria. 
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Um fato que ficou claro durante e depois da aplicação da atividade foi o 
interesse dos alunos sobre a disciplina, mostrando que um ambiente onde eles 
conseguem utilizar todos os sentidos e explorar as diversas formas de se aprender 
pode ser a melhor opção para prender a atenção e demonstrar interesse. 

Mostrando aos professores o quão interessante é para os alunos, uma aula 
fora da sala de aula, mostrando como aplicar a matérias de outras formas e na visão 
deles mesmos, construindo a ideia de solucionarem o problema com as ferramentas 
necessárias e válidas em cada situação, neste caso, o uso de instrumentos para 
medição e fórmulas de cálculo de área e perímetro. 
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FRAÇÕES E O SIGNIFICADO QUOCIENTE-QUOTITIVO POR 

PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS EM FORMAÇÃO DOCENTE: QUAL O 

VOLUME? 

Aparecida Ferreira Lopes 

Sandra Aparecida Fraga da Silva  

 
Resumo: Este trabalho propõe analisar um episódio de formação continuada que envolveu o cálculo 
de volume para abordar o significado de fração como quociente quotitivo que faz parte de um mestrado 
profissional na linha de formação de professores. Investigamos o processo de formação e suas 
influências em apropriações do conhecimento e práticas de frações e seus significados de professores 
dos anos iniciais. Realizamos uma pesquisa qualitativa intervencionista com caráter colaborativa. As 
ações aqui praticadas foram intencionadas a partir de uma problemática que no nosso caso foi o estudo 
dos significados de frações. Discutimos conceitos e práticas pedagógicas sobre frações a partir da 
perspectiva Histórico-Cultural. Resolvendo, aplicando e discutindo problemas organizados, planejados, 
instrumentalizados em formação docente, estudamos o processo de apropriação do conhecimento de 
frações e seus significados pelos docentes. A formação continuada se deu em forma de curso de 
extensão e teve participação de 24 professores dos Anos Iniciais de escolas públicas que foram 
selecionados após edital público. Observamos os encontros e dados produzidos em filmagens, 
imagens, áudios, escrita de relatos e questionários. Recortamos um episódio que discutiu o significado 
quociente por cotas. A atividade de formação proposta para o trabalho em grupo foi descobrir qual o 
volume de líquido existente em um recipiente. Cada grupo recebeu um vasilhame de mesmo tamanho, 
não graduado sem nenhum dado que informasse a capacidade dele, porém, com quantidades 
diferentes de líquido. Para encontrarem o volume desse líquido recebido, eles poderiam escolher dois 
entre os copos disponibilizados e graduados (500 ml, 300 ml e 50 ml). A informação final deveria ser 
dada por apenas um dos instrumentos, assim, por exemplo, para responder que o recipiente continha 
1litro de líquido, poderiam informar que usaram 20 copos de 50 ml. Após dúvidas, surpresas, 
mediações, relação com o problema partitivo, discutimos as ideias de forma coletiva. Os professores 
concluíram que apesar de tratar de divisão, a maneira de interpretar influencia no resultado e, 
descobriram que existem dois significados por quociente: partitivo e o quotitivo (cotas). Nesse episódio, 
notamos que ocorreram mudanças de qualidade em modos de pensar e agir dos professores, 
desencadeando apropriação de conceitos sobre frações e divisão. Concluímos que aqueles sujeitos 
ampliaram o que conheciam sobre divisão por cotas e que esse tipo de formação contribuiu para a 
apropriação de conhecimentos, neste caso sobre frações. 

 
Palavras-chave: formação docente, Intervenção, frações, significado quociente, volume. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho docente nos anos iniciais do ensino fundamental se torna bem com- 

plexo, uma vez que esses professores são responsáveis por ações que exigem 

conhecimentos de diferentes áreas. A complexidade dessa demanda se torna ainda 

maior quando se trata da área de Matemática que exige do docente abordagens de 

conhecimentos em todos os eixos dessa disciplina. Assim esses profissionais se 

sentem desafiados em relação a esse trabalho pedagógico que precisa ser 
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desenvolvido nos anos iniciais, trazendo a tona necessidades se formações para os 

professores.  

Percebendo essa demanda e motivo social em relação a esse grupo, 

organizamos no ano de 2016 um curso de extensão intitulado “(Re)descobrindo 

frações e seus significados”. Nesse curso foram envolvidos 24 professores que 

ensinam matemática nos anos iniciais em turmas da rede pública do Estado do 

Espírito Santo. A seleção foi feita por meio de abertura de um edital público no site do 

Ifes que, requisitava professores dos anos iniciais da rede pública em regência de 

classe no ano de 2016. A participação desses professores ocorreu de forma 

sistematizada em sete encontros presenciais, estudos por meio da plataforma moodle 

e narrativas de experiências didáticas. Nosso objetivo foi criar espaço de discussão e 

estudos com professores sobre diferentes significados de frações (parte-todo, 

quociente - quotitivo e partitivo, número, operador multiplicativo, medida e razão) e 

suas implicações para o ensino.  

Por meio de levantamentos anteriores, feito com professores dos anos iniciais 

em formação, o tema foi um dos mais solicitados para estudo em vista da tamanha 

dificuldade que os professores encontravam em abordar tal título.Então o interesse 

em abordar e aprofundar tal conteúdo motivou-nos a pesquisar sobre os diferentes 

significados das frações,como representação fracionária do conjunto dos números 

racionais.  Acreditamos que esse interesse pode ser relacionado a afirmações de 

Lopes (2008) quando diz que o ensino de frações requer dos professores um cuidado 

especial, pois se trata de um assunto que abrange diferentes significados e que não 

possuem definições predefinidas, podendo uma mesma situação problema possuir 

mais de um significado. De acordo com os autores Campos e Rodrigues (2007) o 

conteúdo de frações, como representação de número racional, nem sempre é 

abordado de maneira adequada, diferentes pesquisas apontam para essa dificuldade. 

Afirmam também que os significados de frações ainda são pouco abordados em aulas 

de matemática. O Documento Oficial – Parâmetros Curriculares Nacional nos aponta 

que o ensino de frações deve ser iniciado no 4º ano (antiga 3ª série) do Ensino 

Fundamental e, além disso, enfatiza que é importante que se faça abordagem , com 

os estudantes, os diferentes significados que as frações podem assumir, afirmando 

que essa compreensão auxilia na construção do conceito de números racionais, que 
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é abordado nos anos finais do ensino fundamental. Acreditamos que esses aspectos 

podem ser responsáveis pelo interesse desses professores no estudo do tema. 

Privilegiaremos nesse texto discussões e análises de dados relativos ao 

significado Quociente quotitivo. Para isso organizamos o artigo em cinco partes, 

incluindo essa introdução. Na segunda sessão desenvolvemos discussões sobre o 

significado de fração Quociente. A seguir apresentamos o percurso teórico e 

metodológico que fundamenta as ações de produção e análise dos dados. Na quarta 

sessão apresentamos extratos produzidos no curso de formação continuada com 

algumas análises e reflexões desenvolvidas com os professores. Finalizamos o artigo 

com as considerações finais.  

Discussões sobre o significado de fração Quociente por meio dos 

estudos de Terezinha Nunes 

Encontramos esse significado em situações associadas à ideia de partição, 

tendo conhecimento do número de grupos a ser formado, o quociente é o tamanho de 

cada grupo. 

•  Exemplo:  

Dois chocolates devem ser divididos igualmente entre 3 crianças, ou seja, ( 

Quociente partitivo). Que fração de chocolate cada criança irá receber? 

 

Percebemos uma sutil diferença entre os significados parte-todo e quociente, porém, 

pode representar duas situações bem diferentes.  

Situação 1:  

Uma barra de chocolate a ser repartida igualmente em 4 pedaços e 

consumido  3 pedaços, ou seja, consumir dela (Parte-Todo). 

Situação 2: 
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Pegar 3 barras de chocolate e dividir entre 4 pessoas, ou seja, (Quociente).  

É possível observar que ambas as situações referem-se à divisão, entretanto 

no segundo exemplo, significado quociente, percebemos que temos mais de um todo 

a ser dividido.  Apesar de terem a mesma escrita fracionária possuem significados 

diferentes.  

A fração como quociente acontece na relação de divisão entre dois números 

inteiros, considerando que o divisor seja diferente de zero. Nas situações de 

quocientes temos duas variáveis (por exemplo, número de chocolates e número de 

pessoas), sendo que uma corresponde ao numerador e a outra ao denominador. Essa 

relação indica a divisão e o seu resultado. Podemos, em muitos casos, ter grandezas 

ou objetos diferentes envolvidos na divisão. Precisamos considerar que esses são 

exemplos de divisão partitiva ( não se conhece o tamanho das partes).Sabemos que 

precisam ser iguais. Na situação que já se conhece o tamanho ou a quantidade a ser 

recebida, dizemos que estamos fazendo a divisão por cotas. E trazemos para essa 

discussão um episódio que retrata esse tipo de divisão. Na divisão quotitiva 

conhecemos o tamanho a ser distribuídos, precisamos de saber qual o tamanho do 

grupo. 

Caminho teórico metodológico trilhado na pesquisa: aproximações com 

pressupostos da abordagem Histórico-Cultural  

A formação de professores constitui campo de estudos amplo e pode ser 

abordado a partir de diferentes linhas teóricas e metodológicas. Desse modo, cabe 

situar que os dados que apresentamos nesse artigo tem origem em pesquisa de 

mestrado vinculada à vertente da formação continuada na perspectiva dos estudos 

qualitativos (BOGDAN e BIKLEN, 1994) de natureza colaborativa do tipo intervenção 

(IBIAPINA (2008), DAMIANI (2012), FREITAS (2010)). Esses referenciais 

metodológicos potencializam as interações discursivas como textos orais e escritos 

produzidas pelos sujeitos. Os enunciados são de grande importância na compreensão 

do fenômeno da apropriação de conhecimentos vistos em ações de formação que 

podem contribuir para o ensino. Esses enunciados foram registrados com vários 

recursos de áudio e vídeos para registrar os dados orais, imagens capturadas por 
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celulares e ou filmadoras, registros orais dos professores cursistas , além de textos 

escritos e questionários.   

 A ação de extensão realizada foi um curso de aperfeiçoamento e fez 

parte de um conjunto de outras ações formativas desenvolvidas pelo grupem- grupo 

de pesquisa em educação matemática do Espírito Santo. Aconteceu realizada no 

período entre 12 de setembro a 21 de novembro, com sete encontros presenciais 

realizados quinzenalmente, às segundas feiras, de 18 às 22h, no laboratório de 

matemática do Ifes- Campus vitória. Além dos encontros presenciais, os professores 

cursistas também realizaram estudos e leituras propostas e sistematizadas em 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA-Moodle), e também desenvolveram em suas 

salas de aulas situações didáticas de ensino de frações propostas no curso com seus 

alunos para produção de relato de experiência, perfazendo uma carga horária de 80 

horas. 

O conjunto de dados produzidos no curso está em fase de análise, sendo estas 

alinhadas a pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, em especial a partir de 

contribuições de Vigotski (2010), Leontiev (1978) e Moura (2010). Acreditamos com 

esses autores que a necessidade desses cursistas buscarem melhor fundamentação 

para promoverem um ensino de mais qualidade e socializar os bens culturais 

produzidos pela humanidade em suas formas mais elaboradas, foi a grande motivação 

para que realizassem um curso de extensão fora do seu horário de trabalho e não 

remunerado, de forma voluntária e colaborativa.  

Essa preocupação dos professores cursistas colocam em evidência o conceito 

de atividade, desenvolvido por Leontiev (1978). Para esse autor, o homem age sobre 

o mundo, sobre os outros e sobre si mesmo. Esse agir é guiado por necessidades em 

resolver algum problema e assim interage com a natureza, com os instrumentos e 

com os outros homens na busca de soluções mais satisfatórias para os problemas 

que lhe afetam. Tais considerações são apropriadas por Moura (2010) no sentido de 

entender a atividade principal do professor. Segundo o autor,  

 
A educação como atividade no faz refletir também sobre as atividades 

de ensino desenvolvidas no processo pedagógico. O objeto da atividade 
pedagógica é a transformação dos indivíduos no processo de apropriação 
dos conhecimentos e saberes; por meio dessa atividade – teórica e prática, é 



 

 

Ifes – Campus Vitória 

17 a 20 de maio de 2017 

 

287 
 

que se materializa a necessidade humana de se apropriar dos bens culturais 
como forma de constituição humana. Essa concepção de educação coloca 
um desafio para os profissionais envolvidos no processo de escolarização. 
Entre eles, destacamos o professor que, como ‘ator’ no cenário educativo, 
tem como função primordial, ligada, diretamente à atividade dos estudantes, 
a organização do ensino. Em outras palavras, cabe ao professor organizar o 
ensino, tendo em vista que os conhecimentos elaborados historicamente pela 
humanidade possam ser apropriados pelos indivíduos” (MOURA, 2010, p. 24-
25).  

 

Dessa maneira fica evidente que a atividade principal do professor é o trabalho 

de ensinar, ou seja, a atividade pedagógica. Não se trata de ação isolada, mas, em 

estreita relação com o aluno e seu processo de aprendizagem. Mediar incentiva os 

professores  de acordo com a necessidade de aprender para ensinar melhor, 

buscarem conhecimentos  Desse modo, a atividade de estudo articula uma unidade 

no processo pedagógico, pois o professor estuda para ensinar e o aluno estuda para 

aprender. Nesse processo interativo ocorrem mudanças mútuas, tanto no professor 

quanto no aluno.  

Considerando essas proposições teóricas olhamos os dados produzidos no curso 

de extensão numa dinâmica dialógica, onde conceitos como mediação, trabalho, 

conhecimentos estão em estreita relação. Esses conceitos tomados em perspectiva 

da formação pela coletividade realçam a proposta dos encontros presenciais como 

estratégia importante de diálogo e interação entre os sujeitos participantes.  

Apresentação e Discussão de Resultados 

Para apresentar e discutir os dados da pesquisa tomamos como princípio a noção 

de episódio a partir de Moura (2000, p. 59) quando define que “são ações reveladoras 

do processo de formação dos sujeitos”. Identificar esses episódios pode favorecer o 

entendimento e apropriações do significado de frações abordado no curso de 

extensão.  

No quarto encontro com os professores foram apresentadas situações problemas 

envolvendo frações e o significado quociente. Os professores analisaram as situações 

propostas, em duplas e coletivamente, e desenvolveram várias discussões e registros.  
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Desenvolvimento 

Para entendermos o episódio destacado, vamos esclarecer para o leitor que 

esse significado teve início de discussão com outra atividade que focava no significado 

quociente partitivo. Nesse episódio em destaque queremos falar um pouco sobre o 

significado de fração como quociente quotitivo. Para tanto propusemos a atividade 

que segue.  

 

 

 

 

Quadro 3: Atividade proposta para discussão quociente quotitivo 

Dinâmica 2 - Cada grupo receberá uma garrafa pet comum com  determinado volume de 
água. Os grupos deverão realizar a divisão do líquido em partes iguais conforme definição abaixo: 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 3 Grupo 
4 

Grupo 5 

Dividir 
todo líquido 
em 
quantidades 

iguais 
de  

200 
ml 

Dividir 
todo líquido 
em 
quantidades 

iguais 
de 

400 
ml 

Dividir 
todo 

líquido 
em quantidades 

iguais 
de 

250 ml 

Dividir 
todo 

líquido 
em 
quantidades 

iguais 
de  

700ml 

Dividir todo 
líquido em  
quantidades 
iguais de 
 900ml 

Para a realização da atividade, cada grupo deverá escolher dois, dos copos disponíveis, que 
se encontram sobre a mesa. As capacidades de cada um são: 500 ml, 300 ml e 50 ml. Após a 
realização da partição, respondam as questões abaixo: 

a) Quais as capacidades dos copos que o grupo utilizou? 
b) E qual a capacidade do copo que você utilizou como medida para resolver o problema?  
c) Quantos desses copos, respondidos na alternativa anterior,foram necessários  

para medir todo o líquido recebido pelo grupo? 
d) Qual fração representa a relação do volume de água do copo que utilizaram para resolver 

o problema e o volume de água recebido na garrafa pet? 
e) Qual a quantidade de líquido que havia na garrafa? 
f) Qual foi a estratégia utilizada pelo grupo para a realização da atividade? 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa 

Cada grupo recebeu um vasilhame de mesmo tamanho e capacidade, não 

graduado, sem nenhum dado que informasse a sua capacidade, porém, com 

quantidades diferentes de líquido. Para encontrarem o volume desse líquido recebido, 

eles poderiam escolher dois entre os copos disponibilizados e graduados (500 ml, 300 
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ml e 50 ml). A informação final deveria ser dada por apenas um dos instrumentos. De 

acordo com a distribuição feita cada grupo foi orientado qual a sua cota. Sendo assim 

a resposta deveria ser dada de acordo com a cota do grupo. Assim, por exemplo, para 

responder que o recipiente continha 1litro de líquido, o grupo que tinha essa função, 

e de acordo com as medidas que estavam disponíveis para ele, poderia dizer que foi 

preciso usar 5 copos de 200 ml. É bom deixar claro para o leitor que para todos os 

valores trabalhados nos grupos, foram planejados e calculados anteriormente e com 

isso ficou garantido que encontrariam um resultado inteiro com o material que poderia 

ser escolhido por eles. Trouxemos as respostas dadas por um grupo para ajudar na 

nossa reflexão.  

 

 

Quadro 4: Respostas dadas por um grupo 

Fonte: Arquivo da pesquisa 
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Não sabemos se a escolha feita em relação aos tamanhos dos copos foi 

intuitiva ou se o grupo pensou na relação entre os seus tamanhos. Mas podemos 

afirmar que nesse caso auxiliou-os na busca pelo volume de líquido no recipiente.  

 

Quadro 5: Continuação das respostas do grupo 

Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

Quadro 6: Continuação das respostas do grupo 

Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

Verificamos que esse grupo de professores conseguiu chegar à quantidade de 

líquido que existia no recipiente. Para isso mediram em copos de 500 ml e o que 

sobrou distribuíram em copos de 50 ml. De posse do volume sabiam que teriam que 

dividir em quotas de 450ml. E para isso utilizaram copos de 500 ml cheios e retiraram 

50 ml do líquido desse copo. Assim garantiram que em cada copo teriam 450 ml e que 

necessitariam de 6 iguais a esse para distribuir todo o líquido.  

Após dúvidas, surpresas, mediações, relação com o problema partitivo, 

discutimos as ideias de forma coletiva. 

Considerações Finais 

Nesse encontro acreditamos ter conseguido atingir os nossos objetivos: Discutir 

o significado quociente quotitivo. Concluímos também que um bom enunciado, 

pensando em todas as possibilidades também contribui no ensino e a aprendizagem. 

Nessa pesquisa estamos sempre refletindo e replanejando nossas ações, 

reformulando a partir de contribuições do grupo. 
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A MATEMÁTICA PRÁTICA: MULTIPLICAÇÃO COM FEIJÕES 

Laira Ribeiro74 

  Thaciane Schunk75 

Alexsandra Senna76 

  Dilza Côco77 

 

Resumo: Este texto apresenta um relato sobre a utilização de tabuadas de feijões em uma situação 
didática realizada com crianças de uma turma de 3º ano do ensino fundamental, no ano de 2016, em 
uma escola da rede municipal de Vitória. Tem por objetivo explicitar a importância de ações de ensino 
com material concreto, como a tabuada de feijões, para o desenvolvimento e aprendizagem do conceito 
de multiplicação. Esta ação de ensino está vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid) e de atividades de Iniciação Científica do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), 
e foi registrada por meio de fotografias e observações escritas em diário de campo. A organização das 
diferentes ações teve a intencionalidade de trabalhar os fatores da multiplicação a partir de material 
concreto, utilizando a contagem um a um e, possivelmente, evidenciar a multiplicação retangular. Tal 
estratégia metodológica revelou-se satisfatória por levar os alunos a identificar um dos conceitos de 
adição, como soma de parcelas iguais, e possibilitar diferentes formas de cálculo da multiplicação. Esse 
recurso foi utilizado em um jogo de bingo da multiplicação, em que foi disponibilizado para os 
educandos cartelas de bingo e a tabuada de feijões e após essa situação didática, observamos que os 
alunos voluntariamente passaram a utilizar a tabuada de feijões para resolver outras tarefas que 
demandam o conceito de multiplicação.  
 
Palavras Chaves: Material concreto e manipulativo; Educação básica; Multiplicação. 

 

INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta um relato sobre a utilização de tabuadas de feijões, um 

material manipulativo, em uma situação didática realizada com crianças de uma turma 

de 3º ano do ensino fundamental, no ano de 2016, em uma escola da rede municipal 

de Vitória. Esta ação foi realizada no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid) e Programa de Iniciação Científica (Pivic) do Instituto 

Federal do Espírito Santo – Ifes. 

A sequência de atividades planejadas é fundamental para definir o percurso 

que se deseja caminhar de modo a oportunizar a aprendizagem. O uso de material 

manipulável ou material concreto para o ensino de multiplicação foi uma estratégia 

escolhida pela professora regente com o intuito de favorecer a compreensão deste 

conteúdo. Concordamos com Grando (2015) que o material manipulativo favorece a 
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resolução dos problemas do mundo real por parte da criança e reforça que a 

“utilização de recursos didáticos nas aulas de matemática necessita ser 

intencionalmente planejada pelo professor e esse conhecedor dos limites e 

possibilidades de ação pedagógica de cada um desses recursos”, visto que a 

mediação do professor é a fase mais importante da aula, pois sem ela, não se tem 

intencionalidade e pode ser o material pelo material. A utilização de material concreto 

no ensino da matemática pode ser um recurso essencial, eficaz e de baixo custo. 

Braga (2013) afirma que os materiais manipulativos “propõem a vivência da 

matemática em um ambiente concreto e lúdico” e portanto o educando, sobretudo os 

das séries mais elementares, compreende melhor as propriedades através da 

manipulação e visualização, além disso, o uso desses materiais pode contribuir no 

ensino dos conceitos tornando as aulas motivadas, interativas e atraentes.  

Os alunos do ensino básico precisam se apoiar em materiais concretos que 

facilitam a elaboração do raciocínio matemático. De acordo com Vale (2002) 

“As imagens mentais e as ideias abstratas dos alunos são baseadas nas suas 

experiências. Assim os alunos que veem e manipulam vários tipos de objetos 

têm imagens mentais mais claras e podem representar ideias abstratas mais 

completamente do que aqueles cujas experiências são mais pobres” (VALE, 

2002, p. 14).  

Também nos ancoramos nos preceitos de Vigotski e seus alunos onde 

expressam que a atividade onde a criança mais aprende é onde ela está em contato 

social em concordância com Fietz e Martins quando dizem sobre “conceitos 

espontâneos segundo Vygostky, onde os conceitos que o aluno desenvolve no 

decorrer das atividades práticas e de suas interações sociais imediatas”. 

A partir de observações e pelo que atuamos a partir da aplicação dessa ação 

pudemos levantar questões, como a formação da independência do aluno e as 

diferentes demandas de tempo que os alunos levam para aprender um determinado 

conteúdo. A organização das diferentes ações de ensino teve a intencionalidade de 

trabalhar os fatores da multiplicação a partir de material concreto, utilizando a 

contagem um a um e, possivelmente, evidenciar a multiplicação retangular. 

Além disto, trazemos aqui algumas vantagens que Sarmento (2010) destaca: 

1. Propicia um ambiente favorável à aprendizagem, pois desperta a curiosidade 

das crianças e aproveita seu potencial lúdico; 
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2. Contribui com a descoberta (redescoberta) das relações matemáticas 

subjacente em cada material; 

3. É motivador, pois dar um sentido para o ensino da matemática. O conteúdo 

passa a ter um significado especial;  

4. Facilita a internalização das relações percebidas. 

Este relato tem por objetivo descrever a experiência sobre o material Tabuada 

de feijões e explicitar a importância de ações de ensino com material concreto, como 

a tabuada de feijões, para o desenvolvimento e aprendizagem do conceito de 

multiplicação.  Cabe realçar ainda, que a situação didática na forma de bingo motivou 

a participação dos alunos e confirma o que Rolim (2008) diz: “o brincar deve  ser um  

dos  eixos  da  organização  escolar:  a  sala  de  aula fica  mais  enriquecida  de 

desenvolvimento  motor, intelectual e criativo da criança”.  

Nas seções a seguir descrevermos as etapas das ações desenvolvidas com a 

tabuada de feijões, bem como faremos a análise dos resultados obtidos. 

METODOLOGIA 

Esta ação foi realizada em 2016, e foi planejado para ocorrer em 3 partes, 

investigações, bingo e disponibilização. Primeiro a investigação sobre a tabuada, 

utilizá-la e provocar situações de multiplicação para que os alunos a utilizassem, em 

seguida a utilização da tabuada em um jogo, o bingo. A última parte tem tempo 

indeterminado e é a disponibilização das tabuadas para os alunos a utilizarem como 

apoio para resolver os exercícios propostos em sala de aula. A metodologia adotada 

foi de natureza qualitativa e possibilitou refletirmos sobre os acontecimentos e 

avanços dos alunos. 

Toda esta ação foi planejada e realizada com a professora regente e todas as 

tabuadas foram feitas com papelão (material reciclado), cola quente, folha sulfite, 

feijões, barbante e papel contact. Toda a produção do recurso material foi realizada 

pela professora, considerando o perigo dos alunos manusearem a cola quente. As 

cartelas de bingo são cartelas padrões vendidas em papelaria e as multiplicações 

eram papéis escritos a mão em uma caixa.  

1ª Parte: Investigação da Tabuada de Feijões 

A turma estava disposta em fileiras na sala e cada aluno recebeu uma tabuada 

e eles a identificaram com o nome para que cada um se responsabilizasse pela sua. 
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Entregamos as Tabuadas de Feijões para os alunos e deixamos que eles a 

manuseassem e pedimos que realizassem algumas multiplicações do jeito deles, aos 

que não conseguiam realizar mostrávamos um caminho, a da soma um a um. Depois 

a professora regente escreveu várias multiplicações na lousa e pediu que eles a 

realizassem com auxílio da Tabuada de Feijões. A professora falou sobre a 

multiplicação pelo termo zero, por um, dentre outras situações. 

 

Figura 26: Anotações na Lousa 

 
Acervo Pessoal 

Todas as multiplicações foram realizadas, portanto, revisamos toda a tabuada 

além de analisar as características de cada multiplicação, por exemplo, a tabuada de 

um onde repetem os valores a serem multiplicados, a tabuada de dois que dobra 

qualquer valor multiplicado, a tabuada de cinco, que os valores terminam em cinco ou 

zero, e desse jeito, formamos no quadro a tabuada completa, onde na figura a 

professora está preenchendo.  

2ª Parte: Bingo dos Feijões 

Os alunos pegaram suas tabuadas de feijões, entregamos as cartelas de bingo 

e como eram cartelas individuais deixamos com que os alunos riscassem seus 

resultados nela.  A professora enunciava a operação de multiplicação e anotava no 

quadro, esperava alguns instantes, os alunos ficaram responsáveis de resolver tal 

operação e marca o resultado na tabela do bingo caso houve o número. 

Após todos concluírem as suas operações, a professora fazia juntamente com 

eles a multiplicação na tabuada e todos conferiam a resposta. Esta atividade foi 

realizada individualmente, visto que é uma tarefa competitiva. Os educandos 
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demostraram interesse e mesmos os alunos que realizavam as contas mais devagar 

não se sentiram desfavorecido para a competição, pois tinham o auxílio do material 

concreto.  

Figura 27: Preparação para o Jogo Bingo de Feijões 

 
Acervo Pessoal 

Após os sorteios, fizemos premiações diferentes, como quem preenche 

primeiro uma coluna, quem preenche primeiro um quadrado, quem preenche uma 

diagonal ou quem preenche a cartela inteira. Este movimento de cada premio 

aumentar a dificuldade e a esperança de também ser um ganhador, instigou os alunos 

a continuarem realizando as contas que em alguns momentos a professora só conferia 

a resposta de todos. 

3ª Parte: Disponibilidade da Ferramenta 

Após este estudo sobre as multiplicações presentes nesta tabuada e do 

compartilhamento de algumas propriedades que os alunos reconheceram, esta 

tabuada está disponível em uma estante aberta na sala de aula para que à qualquer 

momento os alunos pudessem recorrer à sua tabuada.  

Figura 28: Caixa das Tabuadas de Feijões 
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Acervo Pessoal 

Cada aluno ficou responsável pela conservação de sua tabela, e ao passar do 

tempo, os caroços se soltam mas os alunos riscam a sombra do feijão e não tem 

dificuldades de entender que ali havia um grão e não o desconsidera na contagem, e 

à medida que foram se acostumando com as multiplicações e não sentiam mais 

necessidade, simplesmente não a utilizam, alguns alunos até doaram suas tabelas 

para novos alunos que foram chegando na sala e alguns que não foram cuidadosos 

com as suas.  

Mesmo com casos de alunos que já não precisavam mais deste material, 

notamos que havia alunos que sentiam dificuldades e ainda precisavam de auxilio 

desta tabuada. Abaixo, a foto mostra a tabuada junto aos materiais de um aluno que 

estava utilizando-a quase um ano após a realização desta ação. 

Figura 29: Utilização da Tabuada no ano seguinte 

 
Acervo Pessoal 
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O exercício que a professora tinha passado era uma situação da vida real, havia 

um prédio onde se desejava saber a sua altura a partir da quantidade de andares, a 

quantidade de apartamentos a partir da quantidade de apartamentos por andar, ou 

até mesmo quantos dormitórios o prédio tem a partir de dormitórios por apartamentos. 

A aluna, neste caso, simulou um prédio nesta tabela, e com desenvoltura resolveu os 

problemas, mas sem o auxílio deste material ela já estava a algum tempo tentando, 

mas não conseguindo entender o problema. 

DESENVOLVIMENTO 

Refletimos sobre o cuidado de avaliar a possibilidade de os alunos fazer ou não 

a própria tabuada, sempre queremos que os alunos interajam ao máximo com essas 

situações, porém neste caso precisamos nos precaver para não haver acidentes, 

porém delegamos a responsabilidade de cuidar, de gerir e manter as tabelas para 

eles. 

Durante a exploração das multiplicações na Tabuada de Feijões, podemos 

perceber como os alunos criavam atalhos para somar os feijões da multiplicação, 

como a soma das parcelas iguais tanto na horizontal quanto na vertical, soma de 

multiplicações, como 2x4 = 2x2 + 2x2, dentre outras formas. Além disto podemos 

abordar a multiplicação retangular e ainda divisões nesta tabuada. 

Evidenciamos que tal material contribuiu para a agilidade para resolver as 

operações. É um recurso que contribui para realização das contas mais rapidamente, 

no entanto sem perder o significado da multiplicação e sua essência. Contrariamente, 

evidencia a contagem um por um ou por parcelas de soma. Este material auxilia não 

somente o resultado, mas também o significado.  

O Jogo do Bingo ainda nos possibilitou perceber e trabalhar com o controle 

emocional, para não perderem as premiações e não confundirem os resultados. 

Pudemos ainda perceber o tempo para que cada estudante conseguisse concluir seus 

cálculos, que cada aluno tem seu tempo diferenciado pois, após essa situação 

didática, observamos que os alunos voluntariamente passaram a utilizar a tabuada de 

feijões para resolver outras tarefas que demandam o conceito de multiplicação. 

Atitudes dessa natureza evidenciam o que Lorenzato (2012) nos diz sobre a 

importância de contemplar materiais concretos no ensino de matemática e de como 

este material tem um poder influenciador para o aluno. Um de seus efeitos, segundo 
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o autor, é o aumento da autoconfiança e a melhoria da autoimagem do educando. 

Essas proposições dialogam com nossas observações em sala de aula, que indicam 

que a utilização da tabuada de feijões colaborou com a independência do aluno de 

buscar saber, de conhecer, e ao longo do tempo, desenvolver habilidades de cálculo 

mental mostrando sua importância na aprendizagem de conteúdos posteriores que 

necessitam de multiplicação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do material Tabuada de Feijões se mostrou satisfatório visto que 

motivou os alunos nas atividades e forneceu suporte para acompanhar a necessidade 

de cada educando. Vimos a importância de fomentar ações de ensino com o material 

concreto e de como este mobiliza o aluno para o desenvolvimento e aprendizagem do 

conceito abordado pelo professor. 

Atitudes dessa natureza evidenciam o que Lorenzato (2012) nos diz sobre a 

importância de contemplar materiais concretos no ensino de matemática e de como 

este material tem um poder influenciador para o aluno. Um de seus efeitos, segundo 

o autor, é o aumento da autoconfiança e a melhoria da autoimagem do educando. 

Complementando esta ideia Vale (2002) refere-se ao objetivo principal dos materiais 

manipuláveis que é passar a ponte entre o concreto e o abstrato. Essas proposições 

dialogam com nossas observações em sala de aula, que indicam que a utilização da 

tabuada de feijões colaborou com a independência do aluno de buscar saber, de 

conhecer, e ao longo do tempo, desenvolver habilidades de cálculo mental mostrando 

sua importância na aprendizagem de conteúdos posteriores que necessitam de 

multiplicação. 

Experiencias como estas evidenciam a importância de valorizar a 

independência e o empoderamento do aluno em situações de aprendizagem, assim, 

formando pessoas que se auto oportunizarão para aprender mais. 
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APRENDIZAGEM MATEMÁTICA DE UM ALUNO COM TDHA POR MEIO DA 

FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Adriana Piumatti de Oliveira78 

Viviane Miossi Rondelli Ornel 79 

 
Resumo: Esse relato de experiência apresenta um estudo de caso sobre formulação e resolução de 
problemas matemáticos como estratégia para obter êxito de aprendizagem de matemática com um 
aluno que apresenta transtorno de aprendizagem denominado Transtorno Hipercinético, não 
especificado ou TDAH. O trabalho foi feito em turma de 8º ano de uma escola da Prefeitura Municipal 
de Vitória – ES. O objetivo foi investigar como a formulação e a resolução de problemas matemáticos 
podem contribuir na aprendizagem matemática de um aluno que apresenta TDAH. Utilizamos como 
referenciais teóricos Alrø & Skovsmose (2010) com o ensino dialógico, Santos (2008) com resolução 
de problemas, Gómez-Chacón (2003) com os afetos na aprendizagem matemática, Smole & Diniz 
(2001) sobre a formulação de problemas, dentre outros.  Com a metodologia de pesquisa qualitativa 
investigamos como os procedimentos de formular e resolver problemas matemáticos auxiliam os 
processos de aprendizagem de matemática. Na tarefa de formulação de problemas matemáticos por 
meio de imagens notamos que o aluno teve êxito ao mostrar os conhecimentos já adquiridos sobre o 
conceito de porcentagem. Realizamos diálogos com o aluno, com exemplos que envolviam cálculo 
mental e atividades sobre números naturais e ele mostrou um bom desenvolvimento.  Temos a 
expectativa que a formulação e resolução de problemas facilita a aprendizagem de matemática com 
aluno com TDAH, porém ainda buscamos mais evidências que o aluno aprendeu os conteúdos 
matemáticos. Dialogamos no Grupo de Estudos em Educação Matemática do Espírito Santo para 
buscarmos problemas instigadores para desencadear a criatividade e a lógica matemática deste aluno. 
 
Palavras Chaves: Formulação e resolução de problemas. Diálogo. TDAH. 
 

Introdução 

Este relato surge a partir dos diálogos e trabalhos conjuntos entre coordenadora de turno 

e professora de matemática em uma escola de ensino fundamental da Prefeitura Municipal de 

Vitória - ES, localizada no bairro Grande Vitória. Destacamos que a coordenadora e a professora 

que escrevem esse relato, também participam do Grupo de Estudos em Educação Matemática 
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do Espírito Santo (GEEM-ES)80, onde realizam encontros no sentido de compartilhar ideias 

sobre práticas de ensino (ou sobre ensinar, aprender e avaliar conceitos matemáticos) de 

matemática em sala de aula e estudar temas relacionados com a educação matemática, 

matemática e educação. Neste grupo de estudos também fazemos reflexões sobre a inclusão de 

alunos em aulas de matemática por meio de diálogos entre os participantes onde ocorrem trocas 

de experiências. 

A referida instituição de ensino onde trabalhamos e realizamos o relato é composta por 

doze turmas, sendo sete do 2º ao 5º ano e cinco do 6º ano à 8ª série. Optamos por escolher a 

turma do 8º ano ‘A’, uma vez que nesta classe temos um aluno que iremos chamá-lo de Carlos 

(nome fictício) neste trabalho. Ele se sobressai em matemática e apresenta um transtorno de 

aprendizagem – o Transtorno Hipercinético, não especificado. 

A Prefeitura Municipal de Vitória classifica Carlos com a Deficiência Intelectual (DI) e 

consta em sua ficha de matrícula um laudo informando o CID 90.9, que consiste no Transtorno 

Hipercinético, não especificado. Verificamos que tal transtorno é um Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade (TDAH). Historicamente, essa nomenclatura do TDAH e a 

essência das investigações sofreram constantes alterações. Diante disto, com relação ao 

Transtorno Hipercinético, Martins (2011) faz um apanhado histórico, relacionando às datas suas 

respectivas denominações, são elas:  

- 1902: Defeito na Conduta Moral 

- 1920: Transtorno de comportamento Pós-encefalite 

- 1945: Lesão Cerebral Mínima (LCM) 

- déc. 1960: Disfunção Cerebral Mínima (DCM) 

- 1968: Reação Hipercinética 

- 1976: Síndrome Hipercinética 

- déc. 1980: Distúrbio de Déficit de Atenção 

- 1987: Distúrbio de Hiperatividade com Déficit de Atenção 

- 1993: Transtorno Hipercinético  

                                            

80O GEEM-ES se reúne semanalmente desde o ano de 2006 e é formado por professores da Educação 
Básica e do Ensino Superior, por alunos de Graduação e Pós-Graduação e por pesquisadores de Educação 
Matemática. Atualmente, as reuniões são realizadas às terças-feiras, no Laboratório de Ensino de Matemática 
do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Vitória. 
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- 1994: Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) 

Segundo Martins (2011) as denominações que persistem até os dias atuais são 

Transtorno Hipercinético e o TDAH. Conforme Rotta et al. (2006), o TDAH é uma síndrome 

heterogênea definida por duas vertentes: dificuldade de manter um nível de atenção e 

hiperatividade com impulsividade. Porém, sabemos que os transtornos apresentam co-

morbidades significativas associadas que são outros distúrbios que aparecem nos sujeitos. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (1993), os transtornos hipercinéticos são uma 

combinação de um comportamento hiperativo, baixa autoestima, desatenção marcante e falta 

de envolvimento persistente nas tarefas.  

Notamos que Carlos gosta muito de matemática e se destacou em uma atividade que 

abordou formulação de problemas matemáticos no início deste ano letivo de 2017 em uma 

tarefa diagnóstica, na qual se solicitava aos alunos que elaborassem problemas matemáticos a 

partir de uma figura disponibilizada. O aluno dialogou com a estagiária de educação especial 

que o acompanha, a qual instigou o pensamento de Carlos, ajudando-o com algumas ideias, 

porém o problema foi criado pelo aluno.  A professora apresentou para a turma o problema feito 

por Carlos e perguntou quem sabia resolvê-lo. Isso nos motivou a investigar como ensinar 

matemática de forma a promover uma aprendizagem significativa por meio de formulação e 

resolução de problemas matemáticos, especificamente com ele. Entendemos a formulação e 

resolução de problemas como uma proposta de ensino de matemática onde o aluno elabora de 

forma criativa problemas para raciocinar matematicamente e relacionar conceitos matemáticos 

de forma dinâmica e clara, e que consigam soluções para resolver as incógnitas, buscando 

estratégias diferenciadas e expor suas habilidades. 

A partir da realidade em questão, propomos como nosso objeto de estudo investigar 

como a formulação e a resolução de problemas matemáticos podem contribuir na aprendizagem 

matemática e nos diagnósticos de conceitos de matemática por um aluno que apresenta 

Transtorno Hipercinético, não especificado. 

Além de analisarmos a criação dos textos matemáticos, tivemos também como foco 

observar as resoluções dos problemas realizadas por Carlos utilizando, para isso, diálogos e a 

metacognição como forma de verificar o processo do raciocínio do mesmo. A metacognição é 

a “cognição sobre a cognição” onde o sujeito pensa sobre seus próprios conhecimentos e o dos 

outros. A habilidade metacognitiva interfere durante a resolução de problemas porque faz com 

que a pessoa reflita sobre sua própria cognição e como ela gerencia essa cognição (FLAVELL, 
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MILLER e MILLER, 2002, p.164). De acordo com Santos (2008), a metacognição envolve o 

conhecimento que o indivíduo tem sobre seu próprio conhecimento e é importante que 

professores e alunos desenvolvam procedimentos metacognitivos, principalmente, durante a 

elaboração e resolução de problemas matemáticos para desenvolver estratégias e cálculos 

mentais. Conforme essa autora, durante uma das funções da avaliação do aluno é importante: 

Desenvolver nos alunos o conhecimento deles próprios enquanto aprendizes, ou seja, 
desenvolver o conhecimento metacognitivo do aluno sobre: - Pontos fortes e fracos (o 
que já sabe e o que ainda não domina), - Auto-reflexão sobre o seu conhecimento, - 
Controle de tempo e estratégias (saber que estratégias são apropriadas ou não para 
resolver determinada atividade, saber quanto tempo é necessário para resolver uma 
questão e saber verificar se ele resolveu corretamente ou não a atividade e se utilizou 
ou não as estratégias corretas). (SANTOS, 1997, p.12) 

Esperamos que com a prática da formulação de problemas matemáticos poderemos 

estimular o aluno a escrever um texto com linguagem matemática e resolver o problema criado. 

Com relação aos ‘benefícios’ que a inventividade matemática proporciona aos educandos, 

Dante (2010) nos fala que as situações-problema desenvolvem o poder de comunicação do 

aluno, quando trabalhadas oralmente e valorizam o seu conhecimento prévio, uma vez que dão 

a oportunidade de ele mesmo explorar, organizar e expor seus pensamentos, estabelecendo uma 

relação entre suas noções informais ou intuitivas e a linguagem abstrata e simbólica da 

Matemática.  

Revisão de literatura 

Ao iniciar o ano letivo, busca-se considerar por parte do professor, no ensino da 

matemática, os conhecimentos prévios (formais e não formais) que os alunos já constituíram ao 

longo de sua vivência pessoal e escolar, de uma série escolar (ou ano escolar) para a outra, o 

que, muito provavelmente, contribuirá para a aquisição de novos conhecimentos, como 

também, enriquecerá a relação entre professor e aluno.  

Assim, para que se estabeleça uma harmonização entre o já aprendido e o novo 

conhecimento a ser internalizado, caberá ao professor fazer este elo entre estes dois pontos. 

Conforme Alrø & Skovsmose (2010, p. 123), “Queremos enfatizar que um diálogo é uma 

conversação de investigação (ou inquérito)” com o propósito de descobrir como o outro pensa 

e quais são os seus conhecimentos, no caso, matemáticos. 

De acordo com Santos (2008) um problema é algo que queremos resolver e que quando 

o indivíduo já sabe a estratégia de resolver este deixa de ser um problema e passa a ser um 

simples exercício para usar algo já aprendido. Ainda conforme Santos (2008, p.50) “às vezes 

apresentamos problemas para despertar a curiosidade e a motivação dos alunos para podermos 
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a partir dessa situação introduzir e explorar conteúdos matemáticos”. A atividade de resolução 

de problemas aborda compreender, identificar fatos, planejar estratégias e fazer 

questionamentos, o que aciona o processo metacognitivo do aluno. Santos (1997) afirma que 

fatores de experiência, fatores afetivos e fatores cognitivos dos alunos estão envolvidos durante 

a resolução de problemas. 

De acordo com Smole & Diniz (2001, p. 152) “dar oportunidade para que os alunos 

formulem problemas é uma forma de levá-los a escrever e perceber o que é importante na 

elaboração e na resolução de uma dada situação”. Isso também pode fazer com que o professor 

identifique os conhecimentos matemáticos do aluno.  

Como dissemos anteriormente, após a produção de um texto que contenha a formulação 

de um problema, Carlos estará resolvendo-o. Assim, conforme Rabelo (2002, p. 76 e 77), “o 

ensino da matemática deve buscar também a formação de bons formuladores e resolvedores de 

problemas. Neste sentido, a resolução de problemas deve proporcionar a construção de 

conceitos e a descoberta de relações e formular e resolver problemas deve ser assumido” como 

conteúdos de aprendizagem. 

Acreditamos que quando falamos em resolução e formulação de problemas devemos, 

inicialmente, definir o que estamos entendendo por problemas. Assim, Dante (2005, p. 43) faz 

uma discussão entre exercício e problema ou problema-processo. O primeiro “serve para 

exercitar, para praticar um determinado algoritmo ou processo” ao passo que o segundo “é a 

descrição de uma situação onde se procura algo desconhecido e não se tem previamente nenhum 

algoritmo que garanta sua solução”. Este “exige uma certa dose de iniciativa, e criatividade 

aliada ao conhecimento de algumas estratégias”. De acordo com Santos (2008), os alunos 

precisam desenvolver várias estratégias ao resolverem problemas como usar generalizações, 

resolver problemas parecidos, fazer deduções e conjecturas, reler o problema, procurar palavras 

chave no problema e realizar listas e desenhos. 

 

De acordo com Silva & Filho (2011) a metodologia da Resolução de Problemas 

possibilita aprender matemática de forma positiva com uma maior interação entre professor e 

aluno. Assim, escolhemos essa metodologia de ensino para instigar o desenvolvimento 

cognitivo matemático do aluno Carlos. Conforme Santos (1997, p. 19): 

É importantíssimo que o aluno tenha a oportunidade de formular questões, pois 
quando um aluno consegue elaborar e resolver uma questão sozinho, ou em 
colaboração com os colegas, ele consegue atingir um nível de conhecimento 
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matemático mais elaborado e completo do que quando simplesmente resolve questões 
apresentadas pelo professor e/ou livro texto. 

De acordo com Polya (1995), podemos relembrar um problema já resolvido fazendo um 

retrospecto e isso pode nos auxiliar a resolver um novo problema que seja parecido com o 

anterior. Os alunos, também, podem elaborar problemas com ideias de problemas já conhecidos 

e partir desse ponto para recriar. 

Precisamos destacar que os afetos contribuem na aprendizagem de matemática, 

principalmente com alunos que apresentam alguma deficiência de aprendizagem. Notamos que 

a afetividade motivou Carlos a realizar a tarefa de formular e resolver problemas e também 

expor seus conhecimentos matemáticos durante os diálogos em sala de aula com a professora e 

outros alunos. De acordo com Gómez-Chacón (2003, pág. 24) “se o objetivo é melhorar o 

ensino e a aprendizagem da matemática, parece conveniente levar em conta os fatores afetivos 

dos alunos e dos professores”. Diante desta afirmação, percebe-se possível um maior 

entrosamento entre professor e aluno nas aulas de matemática quando se tem uma boa relação 

entre estes, permeada pela confiança, interação e diálogos. Esta autora também nos fala que as 

emoções interferem durante as resoluções de problemas com sinais de frustrações e alegrias 

pelos alunos. Estes podem aprender a controlar essas emoções procurando soluções para os 

problemas por meio de conhecimentos sobre sua própria cognição ou buscando diferentes 

estratégias de resolução, superando as dificuldades encontradas.  

Metodologia 

Optamos por um estudo exploratório descritivo onde usamos a metodologia de pesquisa 

qualitativa para mostrarmos como os procedimentos e formular e resolver problemas 

matemáticos auxiliam os processos de ensino e aprendizagem de matemática. Assim, trazemos 

aqui um estudo de caso onde focalizamos no aluno Carlos ao formular e resolver problemas em 

uma turma de 8º ano). A coleta de dados foi feita por observação e registros em diário de campo. 

De acordo com Lüdke e André (1986), o relato em uma pesquisa qualitativa pautada em 

um estudo de caso etnográfico. Das características da pesquisa etnográfica, destacamos as 

técnicas que farão parte das etapas de nossa investigação: observação participante (com os 

alunos e professor regente durante as aulas de matemática) e análise dos problemas elaborados 

pelos alunos. Para esses autores, o estudo de caso deve ser aplicado quando o pesquisador tiver 

o interesse em pesquisar uma situação singular, particular ressaltando que o caso é sempre bem 

delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenvolver do estudo. 

Desenvolvimento 
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Na turma do 8º ano foi proposta uma dinâmica que envolvia formulação e resolução de 

problemas. Para isso, foram selecionadas imagens de revistas com temas interessantes para os 

adolescentes. A professora de matemática distribuiu as figuras e pediu que os alunos 

elaborassem problemas matemáticos a respeito da imagem por eles escolhida, a fim de que a 

professora pudesse diagnosticar conhecimentos matemáticos anteriores pelos referidos alunos. 

Nessa tarefa de formulação de problemas matemáticos por meio de imagens (figuras) 

percebemos que Carlos teve êxito ao mostrar os conhecimentos já adquiridos sobre o conceito 

de porcentagem uma vez que elaborou um problema específico sobre esse conteúdo com 

desenvoltura, a partir de uma figura que tinha os preços de várias bicicletas.  

 
Figura 1: Encarte de venda de bicicletas. 

 

No problema ele descreve que a bicicleta custa R$ 454,80, mas que, à vista, teria um 

desconto de 15%, perguntando quanto passaria a custar com esse desconto.   

 
Figura 2: Escrita do problema sobre porcentagem formulado por Carlos. 

A partir disto, nos sentimos motivadas a investigar como a criação e resolução de 

problemas pode contribuir na aprendizagem da matemática de um aluno que apresenta 
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transtornos de aprendizagem. Notamos que os outros alunos também relembravam conceitos 

durante a realização desta mesma atividade. Este problema foi resolvido no quadro pela 

professora com diálogos com todos os alunos da turma do 8º ano. Ao mesmo tempo a professora 

comentou sobre outros problemas elaborados pelos alunos. 

Em outra aula, ao observar o aluno Carlos, percebemos, por meio de diálogos, que ele 

realizava cálculos mentais de forma dinâmica ao resolver um exercício que pedia para formar 

o menor número natural de quatro algarismos formado pelos números 2, 7, 9, 1 e 6. A professora 

pediu que ele resolvesse, em voz alta, esse problema, já que ele não estava disposto a fazer 

registros escritos e ela queria motivá-lo a participar da aula. Ele respondeu automaticamente: 

“É o número 12679”. Desta forma, verificamos como o diálogo pôde favorecer a aprendizagem 

matemática, pois de acordo com Alrø & Skovsmose (2010) durante uma investigação dialógica 

aparecem elementos como posicionar-se, pensar alto, reformular, desafiar e avaliar, fazendo 

com que o professor identifique o modo de pensar do aluno. 

O conteúdo matemático estudado pelos alunos nesse início de trimestre são os conjuntos 

numéricos. Assim, aplicamos uma nova atividade envolvendo a formulação e a resolução de 

problemas para verificar se Carlos havia aprendido este novo conceito. Notamos que ele 

realizou de forma simples a formulação de um problema com números naturais, porém durante 

diálogos ele mostra que não compreendeu ainda de forma clara o conceito quando a professora 

pede que ele dê um exemplo de número natural, ele não responde, mostrando-se confuso.  Segue 

abaixo a imagem do problema sobre números naturais elaborado por Carlos. 

 
Figura 3: Escrita do problema sobre conjuntos numéricos formulado por Carlos. 

É importante destacar nesse relato que a professora busca um diálogo constante com 

todos os alunos da turma para motivá-los a realizar as tarefas, e, principalmente com Carlos, 

por entendermos que o transtorno hipercinético faz com que o aluno não tenha persistência nas 

tarefas. A professora e a coordenadora estudam juntas sobre o transtorno e buscam formas 

diferenciadas de ensinar matemática para este aluno como também com o restante da turma. 
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Com o intuito de verificar se o aluno Carlos, também, tinha conhecimento sobre a 

resolução dos problemas que ele havia elaborado, o primeiro sobre a bicicleta com o conceito 

de porcentagem e o segundo sobre números naturais, pedimos em uma outra aula, que ele 

resolvesse os dois problemas elaborados por ele anteriormente.  Ele disse que tinha dificuldades 

para resolver o das bicicletas, mas que era bem fácil o outro.  Mesmo assim, o aluno resolveu 

os dois problemas conforme a figura abaixo: 

 
Figura 4: Resolução dos dois problemas elaborados pelo aluno Carlos 

Acreditamos que os desafios propostos no dia a dia da sala de aula promovem reflexões 

e aprendizagens para os alunos, professores e todos profissionais da escola envolvidos nesse 

processo. 

Considerações finais 

Ao desenvolver esse relato de experiência buscamos identificar como a formulação e 

resolução de problemas, por meio de intervenções dialógicas, puderam contribuir na 

aprendizagem de novos conceitos de matemática, como também, diagnosticar conceitos 

anteriores de um aluno que apresenta transtorno de aprendizagem.  Percebemos que durante as 

atividades aplicadas o aluno sentiu-se motivado a aprender e desenvolver conhecimentos 

matemáticos anteriores porque conseguiu elaborar problemas criativos; um com conteúdo 

estudado no ano anterior que se tratava de porcentagem e outro com o conteúdo atual, conjuntos 

numéricos.  

A proposta de diálogo em sala de aula, conforme Alrø & Skovsmose (2010), apresentou 

destaque nesse trabalho porque durante as conversas entre aluno e professora foram detectados 

vários aspectos cognitivos de aprendizagem matemática pelo aluno como também as 
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dificuldades que ele apresentava. Ao mesmo tempo a afetividade foi um ponto positivo para 

que o aluno estivesse motivado para criar problemas e resolvê-los. 

Por ser tratar de um relato conjunto entre professora de matemática e coordenadora da 

escola, houve diálogos e estudos contínuos entre estas duas para investigar as características 

próprias do aluno e sobre o Transtorno Hipercinético, não especificado, assim como criar 

espaços para desenvolver a metodologia da Resolução de Problemas, utilizando imagens como 

forma desencadeadora da criatividade do aluno. 

Desta forma, acreditamos que a formulação e a resolução de problemas contribuiu de 

forma positiva para a aprendizagem e o diagnóstico de conhecimentos matemáticos do aluno 

Carlos. Ao mesmo tempo, a inclusão do aluno foi realizada porque ele participou das atividades 

junto com toda a turma.  
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Resumo O relato versa sobre atividades de campo desenvolvidas em parceria entre 

professores de matemática, educação física e geografia, em turmas de Educação de Jovens e Adultos 
de Vitória-ES. Essas atividades tiveram por objetivo explorar conhecimentos sobre medidas de 
comprimento e de tempo e foram realizadas no Parque Municipal Pedra da Cebola. As atividades 
realizadas fazem parte de uma Caminhada Orientada, definida como uma atividade realizada ao ar livre 
e adaptada de outra atividade conhecida como Enduro a Pé – um rally de regularidade praticado por 
equipes de pessoas com o auxílio de uma planilha para navegação e uma bússola em meio a 
obstáculos naturais. As atividades desenvolvidas favorecem o ensino e a aprendizagem de matemática 
numa perspectiva integradora com outras disciplinas, no caso em questão, educação física e geografia. 

 
Palavras chaves: Matemática; EJA; Caminhada Orientada. 
 
Introdução 

O objetivo deste relato de experiência é compartilhar uma proposta de atividade 

de campo desenvolvida em parceria entre professores de matemática, educação física 

e geografia, em turmas de Educação de Jovens e Adultos de Vitória-ES, no Parque 

Municipal Pedra da Cebola, na cidade de Vitória/ES. As atividades realizadas fazem 

parte de uma Caminha Orientada, definida como uma atividade realizada ao ar livre e 

adaptada de outra atividade conhecida como Enduro a Pé – um rally de regularidade 

praticado por equipes de pessoas com o auxílio de uma planilha para navegação e 

uma bússola em meio a obstáculos naturais. O nosso enfoque será nas atividades 

que exploraram conhecimentos sobre medidas de comprimento e de tempo.  

Desenvolvimento 
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A Caminhada Orientada é uma atividade que visa melhorar o condicionamento 

físico de seus participantes e na qual são acompanhados (orientados) por um 

profissional de educação física. A adoção do termo Caminhada Orientada na atividade 

de campo realizada foi sugerida pelo colega professor de educação física e motivada 

pelo fato de que os estudantes, em sua caminhada pelo parque, seriam orientados 

por uma planilha. As atividades de campo foram desenvolvidas em parceria entre 

professores de matemática, educação física e geografia, em turmas de Educação de 

Jovens e Adultos de Vitória-ES da EMEF EJA Professor Admardo Serafim de Oliveira, 

cujas salas de aulas estão distribuídas pela cidade em espaços cedidos por entidades 

públicas e privadas. A atividade foi realizada em um dos parques municipais da cidade 

de Vitória/ES que fica aberto até as 22:00 horas, no período de 18:00 horas às 21:00 

horas, com a mobilização de estudantes de quatro salas de aula localizadas em 

espaços distintos (Forte São João, Sede e Escola de Ciência Física). Essa atividade 

ao ar livre surgiu da demanda dos estudantes por atividades que fossem realizadas 

fora do ambiente escolar e como em nossa escola os professores trabalham em 

duplas ou em projetos com mais de dois professores, a sugestão do professor de 

educação física foi aceita e em seguida iniciado os procedimentos para a sua 

realização: 

As duplas de trabalho constituem-se como uma possibilidade 
de ampliação do olhar docente [...]. A integração curricular pode e deve 
ser realizada na forma como o conhecimento é tratado no 
planejamento, nas atividades propostas, nos objetivos elencados [...]. 
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA EMEF ADMARDO 
SERAFIM DE OLIVEIRA, 2012, p.12). 

Para o planejamento da Caminhada Orientada visitamos o Parque Pedra da 

Cebola com os demais professores envolvidos para conhecimento do local (natureza 

do terreno com seus obstáculos e a possibilidade de utilização das placas referenciais 

existentes para caminhada), bem como da existência de sanitários, de um local 

apropriado para o lanche e de estacionamento para o ônibus que transportaria os 

estudantes.  

O Parque Pedra da Cebola foi implantado em novembro de 1997, num local 

onde, até 1978, existiu a Pedreira de Goiabeiras, de propriedade da mineradora Vale. 

Trata-se da primeira recuperação de área degradada por esse tipo de atividade 

econômica no município. No ambiente da antiga jazida, uma área plana é utilizada 

para eventos de pequeno e médio porte e para a prática de atividades esportivas. O 
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parque tem área superior a 100 mil metros quadrados e fica entre as Ruas Ana Vieira 

Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento)  e Av. Fernando Ferrari. 

Figura 1 – Imagem aérea do Parque Pedra da Cebola 

Fonte: Google Mapas 

O nome do parque deriva de uma grande pedra esculpida pela natureza que 

repousa sobre outra rocha. Devido a seu comportamento geológico, a pedra se 

"descama" de maneira similar às palhas de uma cebola.  

Figura 2 – Pedra da Cebola 
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Fonte: Site www.terracapixaba.com 

 

Embora muito visitado e conhecido na região da Grande Vitória (formada pelos 

municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana), muitos estudantes de 

nossa escola conheciam o parque apenas de nome e nunca tinham estado em suas 

instalações. 

Na visita de reconhecimento foi verificado que o local era propício para a 

realização da atividade e que seria possível a criação de trilhas e de estações de 

atividades em seu percurso. Assim, após a visita ao parque foram definidas três trilhas 

cujas planilhas de navegação foram elaboradas tendo como referência as placas 

existentes com a identificação das distâncias em metros e outros pontos notáveis do 

parque. As três planilhas de navegação, planejadas pelos professores, foram testadas 

“in loco” com o intuito de se verificar a possibilidade de erros em sua interpretação e 

navegação por parte dos estudantes. Cada trilha a ser percorrida pelas equipes de 

estudantes seria determinada por meio de uma bússola instalada ao lado da placa 0 

m (zero).  

Figura 3 – Placa de identificação do Parque para início das trilhas 
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Fonte: Acervo da pesquisa. 

As planilhas referentes a cada uma das três trilhas foram desenhadas em folhas 

de papel tamanho A-4 com referências, distância em metros e observações, 

produzidas pelos professores, conforme podemos observar na figura 4.  

 

 

 

Figura 4 – Planilha para orientação das atividades da trilha 1. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

A planilha da trilha 1, mostrava informações como ponto de partida na placa 0 

(zero) e exigia a utilização de bússola para indicar o caminho a ser seguido pela 

equipe. Havia também a indicação de que os estudantes deveriam fazer uma leitura 

atenciosa de todas as informações.  

Figura 5 – Legenda para leitura da planilha. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Notamos que a figura 5 mostra que a planilha de navegação referente a trilha 

01 apresentava a indicação das estações 1 e 2, bem como os pontos notáveis do 

parque. Em cada estação haviam atividades a serem realizadas. Na estação 1, um 

membro da equipe como base e outro amarrado a um elástico tinha que pegar um 

cone colocado a uma certa distância em uma única tentativa e, posteriormente, mais 

dois membros da equipe fariam a mesma tentativa, com tempo de execução de até 

10 minutos. Na estação 2, a equipe deveria registrar quatro fotos criativas com os 

componentes da equipe ao redor da Pedra da Cebola com tempo de até 6 minutos. 

Na sequência da planilha, os estudantes tinham que observar a localização da 

estação 3 e suas respectivas atividades. Esta era composta de três exercícios físicos 

para os componentes do grupo. O primeiro era organizado com cones, onde os 

estudantes deveriam passar fazendo o movimento de zigue-zague entre os cones. O 

segundo exercício utilizava arcos e os estudantes deveriam saltar com um pé quando 

tivesse um arco e dois pés quando tivesse dois arcos no percurso. O último exercício 

da estação 3 era a escalada no chão, em que o movimento a ser realizado era com 

os dois pés em cada armação. O tempo para a realização das atividades da Estação 
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3 foi estimado em até 10 minutos. Os dados orientadores dessa estação podem ser 

visualizados nas figuras 6 e 7. 

Figura 6 – Dados da estação 3 da planilha de navegação da trilha 1. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As atividades físicas da estação 3 tinham que ser feitas por todos os membros 

das equipes. Entretanto, os membros mais idosos de cada equipe foram poupados e 

ficaram na marcação do tempo para o controle da realização das atividades de sua 

equipe.  

Figura 7 – Atividades físicas da estação 3 da trilha 1. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Para finalizar a trilha os participantes tinham que realizar as orientações da 

estação 4. Nessa estação uma sequência de ações deveria ser realizada pela equipe, 

com funções distintas. A figura 8 e 9 apresenta os dados dessa estação.  

Figura 8 – Informações da estação 4 da trilha 1. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 9 – Local da estação 4 que exigia atividade de corrida e medida de frequência 

cardíaca. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

As orientações das ações da estação 4  da trilha 1 indicavam que as equipes 

tinham que realizar a aferição da frequência cardíaca (FC) antes e depois de uma 

corrida de 40 metros com a marcação do tempo de realização da atividade. A equipe 

ao chegar nessa estação recebia uma trena de fita de fibra com comprimento de 20 

metros e um cronômetro digital. Os membros da equipe decidiam quem seria o 

corredor, quem faria a aferição da frequência cardíaca (antes e depois da corrida), 

quem marcaria a distância com a trena e quem marcaria o tempo da atividade. O 

tempo previsto para a realização dessa atividade era de até 8 minutos. O professor 

de Matemática ficou nessa estação de atividades e acompanhou os procedimentos 

para a realização das tarefas de cada equipe. A equipe quando chegava ao local, 

conforme orientação da planilha de navegação, já sabia que teria que realizar uma 

atividade. Após a leitura das instruções o cronômetro era disparado e os membros da 

equipe começavam a realização da atividade. Nesse momento registramos interações 

discursivas entre os membros de uma equipe que explicitam os desafios e 

necessidades dos estudantes, e como o conhecimento matemático era necessário 

para o desenvolvimento das tarefas da estação 4.  
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-- Não sou bom de corrida, acho que fulano corre melhor! 

-- Quantos metros tem essa trena? 

-- Por que você quer saber quantos metros tem a trena? É só puxar e ver! 

-- Mas, fulano tem que correr 40 metros.  

-- Ele só vai ou vai e volta? 

-- Puxei a trena toda, tem 20 metros. Ele vai e volta. Quem vai medir os 

batimentos na ida e na volta? 

-- P’rá medir os batimentos tem que contar durante um minuto ou meio 

minuto.  

-- O professor de física falou que é melhor marcar um minuto senão vai ter 

que multiplicar por dois. 

-- Alguém marca um minuto no celular? 

-- Quanto deu? 

-- Acho que deu 80 batimentos. Vai, corre logo... 

-- Pronto, já voltou. De novo, alguém marca um minuto no celular. 

-- Deu 110 batimentos. 

-- Quantos minutos levamos? Passou de 8 minutos? 

Nesses enunciados podemos entrever que em pouco espaço de tempo (até 8 

minutos para a realização da atividade) muita atividade matemática envolvendo as 

unidades de medidas de comprimento, de tempo e de contagem numérica foram 

realizadas. As decisões foram tomadas com rapidez: a marcação da distância a ser 

percorrida pelo corredor da equipe dependeria do comprimento total da trena; a 

aferição da FC poderia ser feita com tempo menor do que um minuto, mas demandaria 

cálculos envolvendo a operação de multiplicação; a contagem em números naturais 

deveria ser realizada a partir do número 1 e sem interrupções ou erros na contagem; 

e, a utilização de um instrumento de medição de tempo (cronômetro digital ou 

aplicativo de celular) cuja marcação pararia em 1 minuto ou 60 segundos.  

Ao final do percurso de cada trilha as equipes tinham ainda que responder 

algumas perguntas, das quais destacamos: a) Quantos quilômetros o seu grupo 

percorreu? e,  b) Qual a distância, em metros, entre as placas do seu percurso? 

Conclusão 
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Neste relato de experiência mostramos uma atividade de campo desenvolvida 

em parceria entre professores de matemática, educação física e geografia, com 

ênfase nas atividades de Matemática que foram objeto de uma das estações 

supracitadas e de algumas perguntas no final de cada trilha. Esses conhecimentos 

matemáticos foram trabalhados em sala de aula em situações-problema e, por meio 

da Caminhada Orientada, foram testados em situações reais. As atividades 

desenvolvidas favoreceram o ensino e a aprendizagem de matemática numa 

perspectiva integradora com outras disciplinas, no caso em questão, educação física 

e geografia. A avaliação da Caminhada Orientada por parte dos estudantes foi positiva 

e devido a aceitação já foi realizada em três edições anuais (2015, 2016 e 2017). 

Para finalizar entendemos que a explicitação de cada etapa dessa experiência 

didática evidencia aproximações com proposições de Moura (2010) sobre atividade 

orientadora de ensino (AOE). Para o autor, o professor tem como atividade principal, 

ou seja, o seu trabalho, a organização do ensino com o objetivo de encontrar melhores 

condições para a aprendizagem dos estudantes. Assim, ao planejar situações de 

aprendizagem se preocupa em envolver os alunos de forma ativa, onde os 

conhecimentos não são dados a priori, mas são mobilizados pela necessidade de 

resolver algum problema. Assim, entendemos que a proposta da trilha teve esse tipo 

de preocupação e mobilizou os alunos a buscarem conhecimentos de diferentes áreas 

para resolução dos desafios.  
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